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Abstract We have carried out a study of a classification system for the 

Swedish collection at The Royal Library in Stockholm from 
1887. It was printed in 50 copies. The constructor, Bernhard 
Lundstedt, and his colleagues used it as guidance in lack of a 
catalogue. We regard it a local classification system. 

 
Little research has been done on old classification systems, but 
Francis Miksa points out the importance of examining them. 
The aim of this thesis is to present and describe the system, and 
to contribute to the knowledge thereof. Moreover, we aim to 
place the system in its contexts: in the library and its staff, and 
in the surrounding society.  

 
The study shows that the system has 56 main headings, starting 
with bibliography and the humanities (eg theology and 
literature) and ending with science (eg technology, mathematics 
and medicine). The headings are divided into several sub 
hierarchies. Common subheadings are periodicals, treaties and 
societies, followed by subheadings about subjects. The 
hierarchy sometimes ends in an enumeration of material. The 
progress in a heading tends to go from the general to the 
specific. A common division is into a foreign and a Swedish 
class. 

  
Moreover, the study shows the resemblance to the Swedish 
SAB-system, which was first published in 1921. 

 
This thesis also points out that the system was not constructed 
in a vacuum, but in strong connection with late nineteenth 
century society.  

 
Nyckelord Klassifikationssystem, Kungliga biblioteket, 

klassifikationsteori, nationalbibliotek, Bernhard Lundstedt, 
SAB-systemet 
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1. Inledning     
 
Den här uppsatsen handlar om ett klassifikationssystem som kom till i slutet av 1800-
talet. Det är ett system för klassifikation och uppställning av material på Kungliga 
biblioteket som har titeln Öfversigt öfver den svenska afdelningens uppställning 1887. 
Det är ett lokalt system, eftersom det är utarbetat för bibliotekets svenska samling. I 
samlingen ingår bland annat material i form av monografier, flerbandsverk, periodika, 
broschyrer, cirkulär, kartor, porträtt och så kallat småtryck. Systemet över den svenska 
samlingen mångfaldigades i 50 exemplar.1  
 
Det kan verka enkelt att beskriva ett klassifikationssystem, så till vida att det endast är 
att ta fram det ur hylla och börja med uppgiften. Men nej, så har det inte varit. När vi 
insåg att klassifikationssystemet måste ha konstruerats på 1800-talet började vi leta efter 
det, fast vi visste egentligen inte vad vi sökte. Stavningen och ordvalet på en del 
portföljer, som en del skrifter fortfarande förvaras i, förde oss mer en 100 år tillbaka i 
tiden. Idag vet vi att systemet återfinns i Kungliga bibliotekets systematiska katalog på 
avdelningen bibliografi och där inom på bibliotek och på orten Stockholm. När vi väl 
fann den tunna volymen, var det svårt att förstå systemet över den svenska samlingen 
från 1887. Det är en litografi med en snirklig handskriven text fylld med ord, som vi 
inte alltid kände igen. Vi blev tvungna att skapa en mer läslig variant av systemet, 
eftersom en förutsättning för att förstå en del av det, var att vi förstod det i sin helhet.  
 
Vi har båda två arbetat som så kallade bokframtagare i Kungliga bibliotekets samlingar, 
där vi tagit fram och återställt de volymer som låntagarna har beställt. Det resulterade i 
att vi lärde känna samlingarna mycket väl. Vi började med tiden fundera över varför 
systemet, i den version som används idag för samlingen fram till och med 1955, såg ut 
som det gjorde. Vi noterade att de politiska partierna inte finns som avdelningar på 
politik utan de återfinns på svensk politik som sällskap, vilket är en tilläggsbeteckning 
som gör att de inte syns i systemet. Däremot finns socialism och kommunism som en 
egen avdelning på politisk ekonomi, vilket gör att den blir synlig i systemet. En annan 
fråga vi ställde oss var varför vissa frikyrkliga rörelser var egna avdelningar på teologi, 
till exempel baptism och metodism. Ett frikyrkosamfund som Pingströrelsen är däremot 
ingen egen avdelning, utan återfinns på övriga sekter. Vi begrep inte varför det var på 
det viset, men när vi fann att systemet konstruerades i slutet av 1880-talet, föll många 
pusselbitar på plats.  
 
Kungliga bibliotekets svenska samling sträcker sig så långt tillbaka som till medeltiden, 
eftersom den första svenska boken trycktes i slutet av 1400-talet. Volymerna har 
förvärvats på en rad olika sätt, de har beslagtagits i krig, de har skaffats in genom gåvor 
och köp och med hjälp av så kallade pliktleveranser. En del har stått uppställda på det 
gamla Stockholms slott Tre kronor, men i samband med slottsbranden 1697 förstördes 
många böcker. Biblioteket flyttade 1767 till den norra flygeln på det nuvarande slottet. 
Med tiden blev det mycket trångbott och i slutet av 1800-talet stod en ny biblioteks-
byggnad klar i Humlegården.2 Systemet från år 1887 avslutas med sju specialsamlingar 
och beskrivningen av dem visar att det svenska trycket före år 1700 var uppställt för sig 
och att den fanns en särskild samling med rariteter. 

                                                 
1 Kongl. 1888, s. 10. 
2 Ehrensvärd 2004. 
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För att sätta in vårt undersökningsobjekt i ett sammanhang har vi gjort ett schema över 
utvecklingen av olika versioner av system på Kungliga biblioteket. Systemet från 1887 
över den svenska samlingen är markerat med svart. Tidsperioden är 1876 till år 2005 
och rör endast de äldre samlingarna som omfattar material fram till och med 1955.3  
Alla de olika versionerna har inte blivit katalogiserade. De som förtecknar signaturerna 
saknas och versionerna från 1933 och framåt återfinns inte i katalogen, och inventariet 
från 1877 finns på enheten för okatalogiserat tryck.4 Schemat visar de två systemens 
utveckling, nämligen det för den svenska och det för den ut ländska samlingen: 
   

 
 
Systemen från 1885 och 1887 är de enda där huvudavdelningarna inte är ordnade i en 
alfabetisk ordning. Förändringar som inträffar efter 1880-talet är att huvudavdelningar 
försvinner, med anledning av de bryts ut ur de tryckta samlingarna och uppgår i nya. 
                                                 
3 1956 kom en ny version av SAB-systemet, vilket är samma år som volymerna började ställas upp i grov 
SAB-klassning på Kungliga biblioteket.  
4 Signatur är klassifikationen i förkortad form, som till exempel att civilförvaltning på avdelningen 
förvaltning har signaturen Förv. Sv. Civil.  

Inventarium över lokaler och 
placering av samlingarna 
tr. 1876, 1877  

System över den svenska 
samlingen 
tr. 1887 

System över den utländska 
samlingen  
tr. 1885 

System över den svenska 
samlingens uppställning 
tr. 1906 

System över den svenska 
samlingens signaturer 
tr. 1906 

System över den svenska 
samlingens uppställning  
tr. 1919 

System över den svenska 
samlingens signaturer 
tr. 1919 

System över den svenska 
samlingen med signaturer 
tr. 1933  + löpande uppdateringar 

System över den utländska 
samlingen med signaturer 
tr. 1933 + löpande uppdateringar 

Accidenstryck 

Två system med gemensamma anmärkningar 
presenterat sammanhållet i en pärm med lösblad. 
SiSch – SignaturSchema  
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Det gäller bland annat avdelningarna kartor, sjökort och porträtt. Musik utgår också ur 
systemet för att bilda en egen musiksamling. Det är inte heller så att de övriga 
avdelningarna är desamma, utan en del tillkommer som till exempel 
”kommunikationer” och andra splittras upp i flera. Avdelningen polygrafi i systemet 
från 1887 delas senare upp i avdelningarna polygrafer och tidskrifter, allmänna.  
 
Dagens version över den svenska samlingen har numrerats från 1 till 82 och den 
utländska från 105 till 182. Nummer ett i den svenska samlingen är tryck före 17005 och 
den första avdelningen i den utländska avdelningen, 105, är arkeologi. De nummer en 
avdelning fått i den svenska samlingen motsvaras av samma siffra i den utländska fast 
numreringen börjar på 100. Exempelvis har avdelningen ekonomi fått numret 12 i den 
svenska samlingen och 112 i den utländska. Det finns avdelningar som är vakantsatta, 
vilket bland annat beror på att en avdelning i den ena samlingen inte har någon 
motsvarighet i den andra. Avdelningen sällskap, nummer 69, har ingen motsvarighet i 
den utländska samlingen och därför är nummer 169 vakantsatt.6   
 
I systemet för den utländska samlingen från 1885 finns uppgift om placering i lokalerna, 
klassifikation i klartext och signatur. I 1900-tals versionerna arbetar systemen med 
siffrors- och bokstavsbeteckningar som motsvarar en avdelningen eller en 
lokalplacering. För den svenska samlingen innehåller versionerna från 1906 och 1919 
uppgift om lokalplacering och i schemat för signaturer finns givetvis klassifikationen i 
förkortad form. Skrifter med signaturen Polit. Ek. Arb. Soc.; Komm. hade under en tid 
placering D3a, vilket betyder att de fanns på det s.k. plan D-botten. I nästa version 
förkortas politisk ekonomi; Polit. ekon. I versionen från 1933 motsvaras signaturen 
Polit. ek. Soc. [& Komm.] av notationen 54 Ec.  
 
För att ytterligare visa hur systemet i den svenska samlingen förändras tar vi upp en 
aktuell fråga som en gång kallades för kvinnofrågan. Den blir en underavdelning till 
politisk ekonomi i den svenska samlingen år 1919. I lappkatalogens systematiska del 
från 1830 till 1955 finns lappar av ålderdomlig modell, där signaturen har ändrats till 
Kvinnofr. som hör till avdelningen politisk ekonomi. Bland titlarna finns exempelvis  
en skrift som gavs ut 1847 och författaren är Nils Rudolf Munck af Rosenschöld och 
titeln är Könens jemlikhet mest förenlig med mensklighetens högsta lycka och yttersta 
målet för samhällets utveckling: Kort undersökning uti samhälls- och sedeläran: 
Tillägnad qvinnan. En annan skrift är från år 1887 och skrevs av Marcus Rubin som 
heter Om qvinnans tillträde till förvärf. Vilken signatur de hade före 1919 är oklart.     
 
Tilläggsbeteckningar, vilka de vanligaste förekommande är sällskap, tidskrifter och 
samlingar, formuleras först i klartext. I 1933:års versioner har de utvecklats till en 
kombination av klartext och bokstäver. De är då; möte=w, utställning=wa, sällskap=x, 
institution och museum=xa, tidskrift=y och samling=z. De kallas för den formella 
indelningen som tillkommer varje avdelning och fack. I senare versioner har kate-
gorierna representation och urkunder tillkommit. Vad som dessutom kan läggas till är 
formatangivelse som exempelvis 8:0, 4:0, folio och större format. Alla signaturer kan  
ha tillägget för broschyr som är (Br.). Det här är alltså inledande anmärkningar som är 
till för att användas på alla avdelningar vid behov.  

                                                 
5 Se indelningen av F 1700 i bilaga 4. 
6 Stockholm, KB SiSch 1967. 
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2. Uppsatsens uppdrag 
 
2.1 Problemformulering 
 
Vi anser att det är ett problem att systemet på Kungliga bibliotek över den svenska 
samlingens ursprung inte är mer känt. Vi kände inte till att det skapades i slutet av 1800-
talet. Eftersom det omfattar samlingen fram till och med 1955 kan det vara lätt att tro att 
det konstruerades vid den tiden, eller att systemet är rejält uppdaterat. För att få svar på 
frågan varför systemet ser ut som det gör idag 2005, måste bakgrunden bli mer välkänd. 
Att det råder bristande kunskaper om lokala klassifikationssystem fick vi en bekräftelse 
på när vi slog upp Nationalencyklopedin under uppslagsordet bibliotek. Följande står att 
läsa under rubriken bibliotekens mål och metoder: 
 

Böckerna i svenska bibliotek står i allmänhet uppställda ämnesvis enligt  
den indelning som gjorts i Klassifikationssystem för svenska bibliotek,  
det s.k. SAB-systemet. Inom varje ämnesavdelning står böckerna i bokstavs- 
ordning efter författare eller motsvarande. Bibliotek med allmän inriktning  
använder i allmänhet SAB-systemet. Specialbibliotek kan ha behov av andra 
uppställningsprinciper, t. ex något av de internationella klassifikationssystemen, 
Universella klassifikationssystemet (UDK), Dewey Decimal Classification,  
Library of Congress´ uppställningssystem eller något annat. I äldre tider, när 
böckerna förvarades oåtkomliga för besökarna, kunde böckerna placeras i s.k. 
numerus currensuppställning. Böckerna placeras då löpande efterhand som de 
anskaffas och utan hänsyn till ämnesinnehåll. Detta utrymmesbesparande 
uppställningssätt praktiseras i viss mån fortfarande.7 

 
De lokala systemen saknas i beskrivningen, såvida de inte inkluderas i orden ”eller 
något annat”. Förutom det svenska SAB-systemet och internationella system nämns i 
artikeln löpnummersystem för uppställning. Uppslagsverkets stycke är generellt och 
kort till sin karaktär och innehåller reservationer, eftersom det behandlar exempel. Vi 
menar trots det att det borde vara relevant att nämna de lokala klassifikationssystemen 
av äldre modell. Under uppslagsordet klassifikationssystem i Nationalencyklopedin 
beskrivs olika universella system, som exempelvis UDK, Dewey-systemet och Library 
of Congress Classification. 8 Artikeln om olika system avslutas med meningen: ”Många 
specialbibliotek har egna klassifikationssystem.”9 Närmare än så kommer vi inte de 
lokala systemen på bibliotek i uppslagsverket.  
 
Det är faktiskt så att system som är konstruerade för ett särskilt bestånd fortfarande 
används för äldre samlingarna på flera bibliotek. Idag finns alltjämt omfattande 
samlingarna som i magasin står uppställda efter ämne som i de flesta fall inte är direkt 
tillgängliga för låntagarna. De kan inte leta i hyllorna utan är hänvisade till katalogerna 
och de äldre kortkatalogerna har en alfabetisk och en systematisk del som underlättar. 

                                                 
7 Thomas 2000, bibliotek. Texten är hämtad från nationalencyklopedins multimediautgåva som är 
uppdaterad och avviker därför från den tryckta utgåvan.   
8 Det är värt att nämna att systemet på Library of Congress i USA är konstruerat utifrån en befintlig 
boksamling, men används idag även av andra biblioteket. Det är alltså ett klassifikationssystem som är 
konstruerat på samma sätt som Kungliga bibliotekets från 1887. Den första versionen av det amerikanska 
systemet är från 1897. 
9 Marklund 2000, klassifikationssystem. I Miguel Benitos bok Kunskapsorganisation från 2001 nämns 
inte heller de lokala systemen.     



 8 

Den systematiska delen, realkatalogen, stämmer åtminstone på Kungliga biblioteket till 
största delen överens med den faktiska ordningen i samlingen. I de datoriserade 
katalogerna finns mycket av de äldre samlingarna katalogiserade, men inte allt och 
klassifikationen behöver inte vara på samma utvecklade nivå som posterna som görs för 
nyinkommet material. I Kungliga biblioteket har den äldre lappkatalogens uppgifter till 
största delen förts över till LIBRIS och den lokala katalogen Regina och posterna har på 
varierad nivå SAB-klassning. När det gäller den äldre boksamlingen motsvaras i de 
flesta fall även placeringen av klassifikationen från systemet fram till och med 1955. 
Det kan ändå medföra att det blir nödvändigt att använda sig av den systematiska 
lappkatalogen för att finna skrifter i ett särskilt ämne, åtminstone om fullständig 
täckning efterfrågas. Då är det betydelsefullt att den som letar är väl bekant med 
klassifikationssystemet och förstår på vilka avdelningar material kan finnas. En uppgift 
som meddelar att Kungliga bibliotekets system för boksamlingen fram till och med 
1955 har sina rötter i 1800-talets slut underlättar litteratursökningen. 
 
På universitetsbiblioteket i Uppsala används ett liknande klassifikationssystem för den 
äldre samlingen, för att ange ett ytterligare exempel. Ett annat bib liotek som använder 
sig av ett lokalt system är The London Library som är ett privatbibliotek som grundades 
1841 och är beläget i närheten av Piccadilly Circus. Samlingen är fortfarande uppställd 
enligt det ursprungliga systemet. Avdelningarna är ordnade i strikt alfabetisk ordning, 
vilket gör att helt olika ämnen hamnar bredvid varandra i samlingen. På biblioteket har 
låntagarna, medlemmarna, direkt tillgång till samlingarna och kan alltså leta i hyllorna. 
Materialet är uppställt efter ett i volymen markerat uppställningsord, vilket överens-
stämmer med Kungliga bibliotekets äldre samling. Volymerna i samlingen på The 
London Library har inga unika signum.10   
 
2.2 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att förmedla hur systemet från 1887 över den svenska 
samlingen ser ut, särskilt med anledning av att litografin är svåröverskådlig. Vår uppsats 
vill bidra till att kunskapen ökar kring systemet för den äldre svenska samlingen på 
Kungliga biblioteket.  
 
Vi avser också, i enlighet med den hermeneutiska tolkningsteorin, att sätta in systemet i 
olika sammanhang.  
 
2.3 Frågeställningar 
 
Eftersom vi vill öka kunskapen om systemet från 1887 över den svenska samlingen 
måste vi presentera det för läsaren på ett begripligt sätt. Under arbetet med texten har  
vi formulerat fem frågeställningar och det har skett i dialog med systemet. Frågorna 
fungerar som stöd för redovisningen och de första två frågorna är: 
 

1. Vilka huvudavdelningar är systemet indelat i?  
2. Hur är systemet generellt utformat? 

 
För att problematisera ordningen av huvudavdelningarna kommer vi samla dem i teman 
och förklara vad de har gemensamt. För att läsaren ska få en bild av systemet går vi 
                                                 
10 London, Sproton 2004.  
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igenom varje avdelning och redovisar avdelningarna på den första nivån, vilka enligt 
vår definition är underavdelningar. Den tredje frågeställningen är:  
  

3. Vilka är underavdelningarna? 
 

Hur mycket som därefter redovisas beror på vad som krävs får att fånga det mest 
karakteristiska för avdelningen. Avdelningarna är olika och vår strävan är att ge de 
omfångsrika mer utrymme, men det blir inte helt överensstämmande. Vi illustrerar med 
urklipp från system, för att läsaren ska kunna ta del av hur avdelningarna ser ut. För att 
visa hur högra kantens uppgifter, alltså portföljangivelse, format och signatur fungerar 
tar vi med dem på vissa ställen så att de tillsammans blir betecknande för systemet. 
Meningen är att exemplen tillsammans ska ge en representativ bild av klassifikations-
systemet. De två följande frågorna är: 
 

4. Vad är det mest kännetecknande för avdelningen? 
5. Finns det något annat som är av intresse?  
 

För att sätta in systemet i ett sammanhang kommer vi att beskriva verksamheten på 
Kungl. biblioteket under det sena 1800-talet och vi kommer att redogöra för hur 
materialet tidigare ordnats på biblioteket. Vi kommer också att kortfattat redogöra för 
samtidens syn på klassifikation. 

 
2.4 Definitioner  
 
I det här kapitlet kommer vi att definiera vad som är ett klassifikationssystem och vad 
de olika delarna i systemet benämns för. Vi var till en början osäkra på vad det var för 
text vi hade funnit, eftersom systemet heter Öfversigt öfver svenska afdelningens 
uppställning 1887. Titeln meddelar att det är en översikt över hur samlingen är 
uppställd och ju mer vi arbetade med systemet från 1887, desto mer förstod vi att det 
var ett klassifikationssystem. Vi fick även stöd för att det var det av vår handledare och 
att äldre system kunde vara utformade som det på Kungliga biblioteket. För att förklara 
på vilket sätt vi kommit fram till att det är ett klassifikationssystem för en lokal 
samlingen ska vi nedan beskriva vad som står i en del andra versioner.   
 
Genom att en viss sort av material har blivit placerat på en särskild avdelning har det 
blivit klassificerat. I systemet placeras till exempel material som består av karikatyrer på 
avdelningen skön konst. Till systemet hör ett register och från uppslagsordet trafikbolag 
blir användaren hänvisad till kommunikations- och trafikbolag och finner att den rätta 
avdelningen är övriga bolag av varjehanda slag. Det betyder att material som rör bolag 
som sysslar med trafik har blivit klassificerade. Översikten över den svenska samlingen 
från 1887 har dubbla funktioner, ett för klassifikation och ett för uppställning. Ett 
klassifikationssystem är nämligen enligt Kari Marklund ett;  

 
system för att ordna böcker och annat biblioteksmaterial i ämnesgrupper,  
vilka förses med beteckningar som utgör grundval för bibliotekets  
systematiska katalog och ofta också för böckernas uppställning på hyllorna.11 

                                                 
11 Marklund 2000, klassifikationssystem. Kari Marklund är filosofie doktor och har varit docent i fysik. 
Han har varit redaktör för bok- och biblioteksväsen i Nationalencyklopedin. Därefter var han bland annat 
bibliotekschef vid Högskolan i Luleå, överbibliotekarie vid Linköpings- och Lunds universitet.  
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Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att systemet från 1887 är en översikt över 
den svenska samlingens uppställning och alla avdelningar motsvaras av faktiska tryck-
saker i samlingen. Vid den här tiden höll personalen på att ordna samlingen och för att 
råda bot på avsaknaden av en ordentlig katalog, utarbetades systemet som en vägledning 
för personalen i samlingen. Överbibliotekarie Klemming skriver så här i årsberättelsen 
för 1887: ”Denna under bibliotekets svåra brist af fullständiga kataloger, särdeles 
nyttiga vägledning är upprättad af amanuensen d:r Lundstedt, som äfven utskrifvit 
densamma för litografiskt öfvertryck … ”. 12  
 
Systemet försåg även materialet med beteckningar, vilket är det som Kungliga 
biblioteket benämner som signaturer. Signatur är klassifikationen i förkortad form och 
den användes för att ställa upp skrifterna på sin rätta plats i hyllan och skrevs in i 
trycksaken. På det sätt som systemet är utformat stämmer det överens med definitionen 
av vad ett klassifikationssystem är.   
 
Enligt ovanstående definition ska ett klassifikationssystem förse materialet med 
beteckningar som används vid uppställning. I systemet från 1887 motsvaras 
avdelningarna i systemet av signaturer, men det finns ingen enhetlig princip för hur  
de ska användas. Det varierar och är beroende av hur avdelningen är utformad. På 
underavdelningen ”riksdagens förvaltning” finns en fjärde avdelning som rubriceras 
”statsrevisionernas berättelser” och urklippet från systemet visar signaturerna som finns 
i högerkanten som ger materialet signaturer för uppställning. 
 
IV : Statsrevisionernas Berättelser.                 Förv. Sv. Rev. ber. 
 a. Statsverket 1810- . ” ”  Statsv. 
      ”    Utlåtanden deröfver. 
 b. Riksbanken 1817- . ” ” Riksbank.  
 c. Riksgäldskontoret 1801- . ” ” Riksgäldsk. 
 d. Kommers Kollegium 1817- .  ” ” Komm.  Koll. 
    e. Allmänna Magasins Inrättnin- 
           gen med vederbörandes förklarin- 
           gar deröfver.  ” ” Magas. 
 
Det som gjorde oss tveksamma till vad systemet från 1887 var för något är de uppgifter 
som finns att läsa i förorden till några av de senare versionerna och i systemet för den 
utländska samlingen från 1885. Personalen tyckte inte att det var ett vetenskapligt 
bibliotekssystem och genom åren ansågs det inte som färdigt. I vårt schema över 
utvecklingen av systemen fram till och med 1955, på sidan 5, har vi tagit med 
Inventarium öfver Kongl. bibliotekets lokaler. I stora svarta bokstäver står det i planen: 
”Detta inventarium är icke en ledare.”13 Enligt förordet till 1905 års version är systemet, 
till för att ge en orienterande vägledning över samlingens uppställning. I förordet 
påpekades också att flera delar av samlingen var vid den här tiden fortfarande i behov 
av revidering och omgruppering.14 År 1919 skriver bibliotekschefen E. W. Dahlgren att 
det för den svenska samlingen endast fanns ett schema som var föråldrat. Det har varit 
tillgängligt i några exemplar inom biblioteket och han syftar då på litografin från 1887. 
Den nya versionen från 1919 var även den provisorisk, men skulle enligt honom trots 

                                                 
12 Kongl. 1888, s. 10.  
13 Inventarium 1877, s. [2.] 
14 Svenska 1906, s. 3. 
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det kunna vara till nytta för andra bibliotek.15 Inte heller systemet från 1885 över den 
utländska samlingen ansågs vara ett klassifika-tionssystem.16 Det står i förordet att; 
”detta schema afser icke att utgöra ett vetenskapligt bibliotekssystem, utan är endast en 
för praktiskt bruk uppgjord öfversigt af böckernas nuvarande uppställning”. Till saken 
hör att systemet över den utländska samlingen från 1885 som utarbetades av E. W. 
Dahlgren är satt med trycktyper och presenterat på ett mer lättillgängligt vis.17  
 
När det gäller att definiera systemets delar är det så att alla indelningar i ett klassifika-
tionssystem betraktas som en klass, men de är av olika art.18 Klass är den logiska termen 
som används för att beskriva skillnader mellan delmängder och avdelningar är resultatet 
av den praktiska indelningen, vilket betyder klass i teorin och avdelning i praktiken. 19 
En avdelning i systemet är inte en renodlad form av kunskap, vilket betyder att till 
exempel avdelningen filosofi i systemet inte helt motsvaras av vetenskapen filosofi.  
Vi är medvetna om att till exempel juridik knyts till ett kunskapsområde och att huvud-
avdelningen kartor beskriver en publikationtyp.20 Det finns avdelningar som rubriceras 
som kataloger och andra som heter riksdagsmannaval, vilket visar att de är av olika slag. 
Vad de har gemensamt är att de klassificerar material i form av böcker och andra 
trycksaker. Vi benämner förvaltning i systemet för en huvudavdelning och tillsammans 
med tillhörande avdelningar bildar de avdelningen förvaltning. Den första nivån på 
indelning kallar vi för underavdelningar, därefter följer ytterligare nivåer med 
avdelningar. Ett exempel på vårt sätt att definiera delarna är hämtad från förvaltning 
med underavdelningen tio som är kommunal förvaltning. Den första är allmän som är 
vidare indelad i två avdelningar som är tidskrifter och b. avhandlingar och under följer 
en uppräkning av två kategorier av trycksaker, där den sista är blanketter. På många 
ställen övergår avdelningarna i uppräkningar av trycksaker och vi definierar dem som 
listor. I listorna förekommer inga bokstäver eller tecken som rangordnar materialet. 
Rubrikerna utgörs av titlar på specifika trycksaker eller kategorier som nära hänger 
samman med titlar, som exempelvis daggdroppar och justeringsstyrelsens cirkulär.  
De här redovisade kommunaltrycken och rotemansblanketterna är avdelningar, men 
även en kort lista.  
 
Förvaltning = Huvudavdelning  
  10. Kommunalförvaltning = underavdelning 
      I: Allmän = avdelning 
         a. Tidskrifter = avdelning 
         b. Avhandlingar = avdelning 
             Kommunaltryck, Rotemans- = avdelningar och lista 
             blanketter, m.m.d. 

                                                 
15 Svenska 1919, uppställning s. III.  
16 Det var inte ovanligt med omständliga titlar förr i tiden, så det går inte att förvänta sig att äldre titlar ska 
vara utformade på samma sätt som moderna. Men en text från 1896 förvånade oss med anledning av den 
kortfattade titeln och att den innehåller ordet system. Det är Friedrich Clemens Ebrard som var stads-
bibliotekarie i Frankfurt am Main som skriver under rubriken Das Eintheilungssystem der Stads-
bibliothek. Det som är intressant är att han 1896 använder det tyska ordet för indelningssystem, 
bibliotekssystem och system. Ebrard hänvisar bland annat till biblioteket i Dresden och till Ebert, som vi 
skriver om längre fram.  
Ur: Ebrard 1896, s. 155-172. 
17 Öfversigt 1885, s. 4. 
18 Langridge 1992, s. 44. 
19 Stockholm Hultén 2005, e-post. 
20 Hedman 2002, s. 6. 
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2.5 Disposition 
 
I kapitel 3, finns teorier om vad det innebär att klassificera som övergår i en redogörelse 
för relevant forskning kring klassifikationssystem. I kapitel 4 beskriver vi hur vi gick 
tillväga när vi tolkade systemet. I kapitel 5 tar vi upp hur tiden såg på och beskrev 
system på bibliotek. I kapitlet redogör vi även för ordningen på biblioteket i Dresden 
och för två äldre omorganiseringar på Kungliga biblioteket i Stockholm. Vi avslutar 
med att beskriva bibliotekssituationen i Sverige och vi beskriver hur verksamheten såg 
ut på Kungliga biblioteket i slutet av 1800-talet. I kapitel 6 redovisar vi vår tolkning av 
avdelningarna genom att bland annat bifoga urklipp som är hämtade ur systemet. De 
onumrerade underrubrikerna anger titeln på den avdelning som kommer att behandlas. 
För dem som känner till Kungliga bibliotekets samling kommer redovisningen att skapa 
mer associationer, genom att texten kan kopplas till samlingen och enskilda verk. För 
dem blir beskrivningen tredimensionell. I kapitel 7 drar vi slutsatser av vad vi kommit 
fram till och meningen är att de ska säga det viktigaste om karaktären på systemet. I 
kapitlet efter diskuterar vi bland annat möjliga påverkansfaktorer på systemet och i 
kapitel 9 gör vi en sammanfattning av det mest karakteristiska för klassifikations-
systemet.    
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3. Klassifikation 
 
3.1 Att klassificera 
 
I det här kapitlet kommer vi att ta upp grunderna för vad det innebär att klassificera. 
Teoretiska resonemang kring klassifikation är något som människan har intresserat sig 
för länge. Det är inte endast fysiska objekt som böcker som går att ordna, utan det gäller 
även kunskap. Derek Langridge har syssla t med klassifikation i teorin och i praktiskt 
arbete under hela sitt yrkesverksamma liv.21 Han gör oss uppmärksamma på att mycket 
i vår omgivning bygger på klassifikation och kategorisering. Att ordna besticken i olika 
grupper i kökslådan och att använda gula sidornas index för att söka efter något särskilt 
telefonnummer är exempel på hur klassificering präglar våra liv. Karakteristiskt för 
tänkandet är klassificering som har sin grund i det logiska tänkandet. Langridge 
understryker att det finns en rad olika sätt att klassificera ett och samma objekt på, vilket 
betyder att det är en sysselsättning som människan gör och inte är av naturen given. 
Enligt honom går det att klassificera två olika typer av kategorier, nämligen idéer och 
objekt. Den här uppsatsen handlar om klassifikation av objekt, nämligen böcker och 
andra trycksaker.22 
 
Systemen på bibliotek kan delas in i två huvudkategorier, nämligen universella och 
specifika system. Med hjälp av dem förbättrades åtkomsten till materialet i biblioteken 
väsentligt, särskilt när samlingarna växte i omfång. Ett universellt system kallas även 
för ett generellt system och båda orden pekar på dess allomfattande karaktär. De 
universella systemen är avsedda för samlingar som främst finns på folkbibliotek eller 
större akademiska bibliotek. De första universella klassifikationssystemen skapades i 
slutet av 1800-talet, för att bättre bringa ordning i biblioteken. Den här kategorin av 
system används även i nationalbibliografier för att förteckna den innehållande 
litteraturen. Den andra kategorin består av de specifika systemen som är konstruerade 
för ett särskilt ämnesområde eller avsett för en speciell grupp av användare. Det delas 
också in i klasser, men de benämns vanligtvis inte för huvudklasser, eftersom systemet 
är tänkt att användas för enbart en ämnesgrupp.23 
 
Vi tycker det är särskilt intressant att Derek Langridge tydligt påpekar att klassifikation 
av kunskap som bedrivs på bibliotek är en sekundär aktivitet. Det är innehållet i 
volymerna som kommit in till biblioteket som ska klassificeras. Han kallar det för 
bibliografisk klassifikation och den består av tre delar; att konstruera ett system, att 
analysera de enskilda verken och att placera in dem i rätt klass i systemet. I böcker och 
trycksaker presenteras innehållet genom skrift och materialet kan klassificeras utifrån 
deras val av metod som kunskapen redovisas på. Beroende på framställningssätt kan de 
delas in efter:24 
 
- ordning (till exempel alfabetisk, kronologisk, systematisk) 
- litterär form (föreläsningar, essäer, rapporter)  
- reducerande (abstrakts, urklipp, citat) 
- samlingar (encyklopedier, samlingar) 

                                                 
21 Langridge 1992, s. [3]. 
22 Langridge 1992, s. ix-14. 
23 Langridge 1992, s. 39-41 
24 Langridge 1992, s. 23. 
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- nycklar (index, kataloger, bibliografier) 
- regler (koder, standarder, specifikationer)25    
 
När det gäller själva klassifikationssystemen är varje indelning i systemet att betrakta 
som en klass och ordningen är i många fall fixerad med hjälp av notationer. Langridge 
framhåller att klasser som har namn som historia, filosofi, kemi eller fysik inte ska 
förväxlas med vad de representerar i kunskapssystem. På bibliotek placeras material på 
klasserna och innehållet kan variera och definitionen av en klass kan vara olika på 
bibliotek och växla över tid. I ett system måste det finnas någon form av ordning, vilket 
medför att systemen måste reducera komplexa relationer till en förenklad ordning. En 
mycket vanlig princip är att gå från det generella till det mer specifika, från helheten till 
delarna. Det finns andra principer, som till exempel den mer abstrakta klassen före och 
det mer konkreta efter. Derek Langridge räknar upp åtta sätt att indela material på, som 
är hämtade från Shiyali Ramamrita Ranganathans teorier. Vi ska i kapitel 6 ge exempel 
på hur materialet är ordnat i systemet från 1887 och till vår hjälp har vi följande indel-
ningsprinciper: 
 
- ökande kvantitet 
- senare i tid  
- senare i evolutionen 
- rumslig täckning 
- ökande komplexitet 
- kanonisk följd 
- favoriserad kategori 
- alfabetisk följd 26 
 
Ett klassifikationssystem består av klasser och den övergripande indelningen i ämnena 
som filosofi, juridik och krigsväsen är huvudklasser. De är ordnade på ett särskilt sätt, 
vilket kan variera i olika system och vid olika tidpunkter. Ett exempel på ett modernt 
klassifikationssystem är det svenska SAB-systemet och Maj Klasson är en av dem som 
har problematiserat ordningen av huvudklasserna i första utgåvan från 1921. Hennes 
förklaring till ordningen bygger på Platons indelning av människan och samhället som 
liknas vid en indelning av själ och kropp. Hon delar in huvudklasserna i följande 
grupper: 
 
Encyklopedisk kunskap – A, B 
Själen – C, D, E 
Kommunikation och estetik – F, G, H, I 
Människans placering i tid och rum – K, L, M, N 
Samhällsorganisation, makt politik, lag – O 
Praktiska verksamheter – P, Q 
Svårplacerade ämnen – R, S 
Exakta vetenskaper, kroppen T, U, V27 
 
Religion, filosofi och undervisning som är C, D och E, tillhör enligt Maj Klasson den 
grupp som omfattar själen. Längst ned i systemet återfinns de exakta vetenskaperna som 
är teknologi, naturvetenskap och medicin. De här huvudklasserna omfattar material som 
                                                 
25 Langridge 1992, s. 28. 
26 Langridge 1992, s. 39-49. 
27 Hansson 1999, s. 146. 
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kan sägas behandla kroppen. Joacim Hansson utvecklar i sin avhandling idén om SAB-
systemets övergripande indelning som han menar består av en relation mellan två poler, 
där den första speglar en romantisk idealistisk samhällsbild och den senare en rationell 
del som är relaterad till upplysningen. 28 Vi visar i bilaga 3 ordningen av huvudklasserna 
i systemet från 1887 tillsammans med SAB-systemets från 1921. Ordningen i de två 
systemen följer samma linje, även om huvudklasserna är fler i systemet från 1887.29  
 
3.2 Forskning om klassifikationssystem 
 
I det här kapitlet kommer vi att ta upp ett antal forskare som har beskrivit och analyserat 
klassifikationssystem på olika vis. Vi har inte funnit någon forskare som diskuterar ett 
lokalt system som är konstruerat som det på Kungliga bibliotekets från 1887. Den 
litteratur som vi har läst handlar om system som är konstruerade av en kommitté, 
styrgrupp eller en person och som vid sin tillblivelse betraktats som färdigt. 
 
Francis L. Miksa är den forskare i biblioteks- och informationsvetenskap som vi tycker 
är mest intressant för inriktningen på vår uppsats. Han hävdar att alltför många har 
betraktat försöken att bygga klassifikationssystem på 1800-talet med skepsis. Systemen 
som utvecklades under 1800-talet har ansetts sakna komplexitet och strukturerad 
behandling av ämnena. Miksa menar däremot att även de tidiga systemen kunde vara 
komplexa och de ska betraktas som ursprunget till de moderna klassifikationssystemen. 
Han understryker att det är viktigt att inte förringa de tidiga försöken, eftersom det kan 
leda till att ingen på allvar undersöker dem. De första systemen hade bland annat en 
funktion som var att de skulle vara till hjälp vid hylluppställningar och de skulle även 
vara till hjälp för tjänstemännen att hitta rätt bok. De skulle dessutom hjälpa till med att 
finna den bok som skulle passa låntagarens mentala behov, eftersom idén var att 
låntagaren samtidigt skulle kultiveras. Under 1800-talet fanns inte alltid kortkataloger 
och om de existerade, saknades vanligtvis ämnesbeskrivning. Av den anledningen blev 
hylluppställningar som vilade på klassifikationssystem extra betydelsefulla. Miksa 
pekar också på att böckerna i sig själva kom att ligga till grund för indelningen i 
klassifikationssystemen på denna tid. Utbyggnaden av rubrikerna i ett system hängde i 
många fall samman med boktitlarna. Användningen av de fysiska böckerna ledde också 
till att systemen uppmärksammade olika praktiska detaljer som form och kronologi.30  
 
Miksa håller inte med andra forskare om att det finns en nära koppling mellan de 
kunskapssystem som klassificerade vetenskap och de första försöken att konstruera 
system för bibliotek. Han hävdar att de tidiga skaparna av system för bibliotek kan ha 
tagit intryck från klassificerandet av vetenskap, men de visade inget stort intresse för att 
fundera över kunskap och vetenskap på ett filosofiskt sätt. Enligt Francis L. Miksa ville 
de snarare skapa system som bäst passade brukarna och de som utarbetade dem var 
upptagna med hur olika problem skulle lösas rent praktiskt.31 Vi kommer i uppsatsen ta 
                                                 
28 Hansson 1999, s. 146-147.   
29 När det gäller system i svenska bibliografier som har anknytning till Kungliga biblioteket vid slutet av 
1800-talet finns accessionskatalogens indelning av utländska titlar som är förvärvande av flera bibliotek. 
Systemet har 29 huvudavdelningar som börjar med de humanistiska avdelningarna och slutar i de natur-
vetenskapliga. Ur: Accessions-katalog 1888, s. IV-VI. I Svensk bokkatalog  finns ett liknande system med 
29 huvudavdelningar där teologi och språkvetenskap finns i början och krigs- och sjöväsen, medicin i 
slutet och sist magi. Ur: Svensk 1900, s. 414. De två systemen förser inte det förtecknade materialet med 
beteckningar för uppställning, utan klassificerar endast titlarna.      
30 Miksa 1992, s. 101-112. 
31 Miksa 1998, s. 35-39. 
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fasta på Miksas ord om vikten av att undersöka de äldre systemen och av den orsaken 
har vi valt att beskriva systemet från 1887 på Kungliga biblioteket som en första ansats. 
 
Joacim Hansson, som är lektor på Högskolan i Borås, har gjort en kritisk hermeneutisk 
studie av SAB-systemet som resulterade i en avhandling 1999. Han har problematiserat 
ordningen av klasserna och frågat sig varför SAB-systemet ser ut som det gör. Han har 
läst systemet som en text och satt in det i ett samtida sammanhang och kommit fram till 
att den första versionen från 1921 speglade den tidens normerande värderingar. Det är 
av den anledningen som studien heter Klassifikation, bibliotek och samhälle. Han menar 
att klassifikationssystemet har sina rötter i borgerliga värderingar och en avdelning som 
socialism, kommunism och anarkism finns som en egen rubrik, eftersom de betraktas 
som något som inte ingår i normen.32 Han tolkar avdelningen som en markör för det 
som anses avvika. Hansson skriver så här: 
 

Speciellt tydligt blir denna normens tysta närvaro då systemet upprättar  
språkliga, geografiska och kronologiska indelningar som alla, utan att 
problematiseras, utgår från ett snävt nationalistiskt perspektiv för att i  
en rörelse från det nära till det fjärran förmedlar en bild inte bara av  
geografisk distans, utan också av kulturell. 33  
 

Hansson ser två klassifikationstraditioner, en folklig alfabetisk och en notationslös 
akademisk kring 1900-talet. När det gäller den folkliga traditionen tar han upp tre 
system, vilka är en katalog för folkliga bibliotek från år 1859 och studentföreningarna 
Verdandi och Heimdals kataloger från 1900-talets början. Han skriver att de är långt 
mer utförliga i sina klassificeringar än några tidigare och avsikten med klassifikationen 
är praktisk och avsedd för bibliotekens hylluppställning. Det är under rubriken äldre 
klassifikationspraxis i svenska bibliotek som Joacim Hansson skriver att den äldre 
förebilden till SAB-systemet fanns på Kungliga biblioteket, men att förebilden är 
Sveriges offentliga biblioteks accessionskatalog, AK.34 Klassifikationskommittén 
refererar till det i sitt förord och AK utvecklades från 1886 och förtecknade inköp av 
utländsk litteratur på en rad bibliotek. Hansson menar att SAB-systemets förebild är 
hämtad från den klassifikationstradition som fanns vid de akademiska biblioteken. 
Kungliga biblioteket är ett av dem och han skriver att ”Den signeringsmetod som 
användes där var normalt förkortningar av ämnesbeteckningar istället för något 
konstruerat system av beteckningar.”.35 Vi kan konstatera att han refererar till Svenska 
samlingens katalogsignaturer från 1919.  
 
Vi har haft stor nytta av Joacim Hanssons avhandlingsarbete i huvudsak på två sätt. 
Inledningsvis fungerade hans arbete som en inspirationskälla för oss, eftersom han 
problematiserar ett klassifikationssystem och sätter in det i ett sammanhang. För oss 

                                                 
32 I not 6 på sidan 259 anger Joacim Hansson i sin avhandling att hans undersökningsperiod börjar i andra 
halvan av 1800-talet och sträcker sig fram till 1921 då SAB-systemet gavs ut första gången. Att han väljer 
att börja vid mitten av 1800-talet beror på att de politiska förhållandena som då rådde utgjorde förut-
sättningarna för folkbibliotekens framväxt.   
33 Hansson 1999, s. 197. 
34 Hansson 1999, s. 138-141. Det var E. W. Dahlgren som arbetade fram systemet som finns i AK 
och det är också han som utarbetade klassifikationssystemet för den utländska samlingen som var klart 
1885. Dahlgren tjänstgjorde huvudsakligen i den utländska samlingen och Bernhard Lundstedt mest i den 
svenska samlingen på Kungliga biblioteket. 
35 Hansson 1999, s. 131-140. Vi definierar system som en helhet med delar som står i relation till 
varandra och följer vissa principer. 
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fungerade Hanssons studie som en nyckel till den dörr som var låst, in till systemet från 
1887. Det är hans arbete i sin helhet som har påverkat oss. Vi menar dessutom att vår 
uppsats över systemet på Kungliga biblioteket är en nyckel till den dörr som han aldrig 
låste upp när han arbetade med sin undersökning.36 Vi vill tydligt framhålla att vi inte 
har valt att använda hermeneutiken som teori på själva systemet från 1887. Vi har alltså 
inte använt oss av Paul Ricoeurs mimesisprocess och läst systemet som en text med 
hjälp av den modellen. Vi har således inte inspirerats av Hanssons användning av 
hermeneutiken som teori. När det gäller de två systemen, SAB-systemet från 1921 och 
KB:s system från 1887, tycker vi att det finns likheter. I synnerhet vad det beträffar 
ordningen av huvudklasserna och därför jämför vi dem med varandra i bilaga 3.  
  
Under arbetet med uppsatsen har vi tagit del av ytterligare forskares studier av 
klassifikationssystem men vi har kommit fram till att vi inte tycker att deras förklarings- 
modeller lämpar sig på systemet från 1887. De forskare vi valt bort är sådana som 
främst menar att klassifikationssystem har sitt ursprung i filosofiska kunskapssystem. 
Pauline Rafferty har studerat Dewey-systemet och hon anser att huvudklasserna och 
notationerna är de mest intressanta delarna, för att förstå hur kunskap är representerad i 
dem.37. Ingetraut Dahlberg har också studerat Dewey-systemet och pekar på systemets 
rötter tillbaka till Aristoles.38. En svensk forskare som pekat på länken mellan 
filosofiska kunskapssystem och klassifikationssystem är Thomas Hedman. Hans teori 
bygger på att SAB-systemet hänger samman med Allen Vannérus och hans verk 
Vetenskaps-systemat ik.39 Ytterligare en forskare som vi funnit intressant men som vi 
valt bort är Allan Wilson. Han menar att ett system präglas av en särskild ideologi, 
vilket gör att samma klass kan dyka upp på olika platser i olika system och vid olika 
tidpunkter. När det gäller exempelvis statsvetenskap är det enligt Wilson rimligt att anta 
att liberala och konservativa partier finns på samma nivå i systemet, men i praktiken är 
det inte så. Det som inte anses önskvärt, hamnar på en lägre nivå i systemet. .40 Maj 
Klasson har också undersökt hur ett samhälles ideologi återspeglas i klassifikations-
system. Hon tar upp hur systemet behandlar klasser som hör till kvinnliga sfärer. Det 
visar sig att feminism är en avdelning till en underavdelning, medan militär och sport, 
som betraktas som manliga domäner, är huvudavdelningar.41 Vi förkastar inte helt de 
förklaringsmodeller som presenterats ovan men vi menar att systemen huvudsakligen 
har en praktisk inriktning och det är kan vara det som förklarar variationen. Det är 
åtminstone vad vi har funnit gälla för det system vi studerat.  

                                                 
36 I en not på sidan 285 i sin avhandling från 1999 skriver Hansson att han har studerat ett hundratal 
bibliotekskataloger som finns på biblioteket i Borås. Han fann ingen anledning till att ifrågasätta SAB-
kommitténs påstående om vilka kataloger som legat till grund för utformningen av systemet.    
37 Rafferty 2001, s. 180-191. 
38 Dahlberg 1992, s. 187-197. 
39 Hedman 2002, s. 5-30. Samma år som Allen Vannérus blev klar med sin filosofie licentiatexamen 1889 
anställdes han som extra ordinarie amanuens på Kungliga biblioteket. Han började alltså arbeta två år 
efter att den första versionen av systemet var färdigt. År 1895 lämnade han sin tjänst. Ur: Kungliga 
bibliotekets ämbetsarkiv, Kongl. Bibliotekets tjenste-män och betjente. 1. 1878-1909. D2A:1. 
40 Wilson, 1992, s. 389-396. 
41 Klasson 1995, s. 19-32. 
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4. Metodologiska utgångspunkter  
 
4.1 Hermeneutisk tolkningsteori 
 
Vi ska här beskriva hur hermeneutiken fungerar som metod i vår uppsats och vi 
kommer alltså inte använda den som teori på klassifikationssystemet från 1887. I 
uppsatsen använder vi oss av hermeneutik som ett förhållningssätt, som bland annat 
innebär att vi är medvetna om att vi som författare deltar i studien med erfarenheter och 
förutfattade meningar.42 
 
Ivar A. L. Hoel menar att hermeneutiken gör det möjligt att studera informations-
processerna på ett fullgott vis. Information kan inte studeras för sig, utan forskningen 
måste alltid se den i relation till producenten som är människan.43 John M. Budd som 
även han är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap anser att det är frågorna 
som ska styra en studie och inte metoderna. Ämnet kännetecknas av avsikt och han 
skriver ”Inherent in the mental character of social actors (human beings) is intention, 
which underlies action. Intention sets the social apart from the physical”.44  
 
Hermeneutiken är en vetenskapsfilosofisk inriktning som växte fram under 1800-talet. 
Med begreppet hermeneutik menas förståelse och tolkning och det är den humanistiska 
forskningens uppgift att förstå, med hjälp av inlevelse. Att professionellt tolka en text  
är en annan process än att endast läsa texten, vilket vi kort kommer att redogöra för här. 
Vi har valt att använda oss av Niklas Pramlings text som förklarar hur hermeneutisk 
tolkning generellt sätt går till. När han skrev artikeln var han studerande vid 
avdelningen för psykologi vid Karlstad universitet. Han bygger sin redovisning av 
hermeneutiken delvis på hur andra har tolkat texter av bland andra Hans-Georg 
Gadamer. Pramling lyckas förklarar för oss vad texttolkning innebär, vilket illustrerar 
hans egen förmåga att göra något begripligt. Han poängterar att ett viktigt inslag i ett 
tolkningsarbete är uttolkarens kreativitet och associationsförmåga, vilket bidrar till 
textens kvalitet. Tolkningen måste givetvis vara rimlig.45 Vi måste alltså närma oss 
systemet över den svenska samlingen från 1887, tolka det och förklara hur det ska 
förstås utifrån sina sammanhang. 
 
Hans-Georg Gadamers syn på hermeneutik har en existensfilosofisk inriktning som han 
redogör för i verket Wahrheit und Methode från 1960. Hans filosofi handlar i första 
hand om hur mänsklig förståelse går till och sekundärt om texttolkning. Han menar att 
en text till sin natur är statisk, men inrymmer även en dynamisk process där texten 
möter sin läsare. För att få svar på vad en text betyder måste läsaren vara medveten om 
textens olika sammanhang, som till exempel kan vara ideologi, författaren, samtiden 
och liknande texter.46 Det blir en form av kompromiss mellan historia och nutid, som 
leder till det som Gadamer beskriver som sammansmältning av två horisonter.47 Herme-
neutiken betonar avstånd och enligt Gadamer blir tidsskillnaden det som möjliggör ett 
möte i vilket själva tolkning sker och avståndet skapar alltså en nödvändig distans. Det 

                                                 
42 Warnke 1995, s. 207. 
43 Hoel 1992, s. 69-81.   
44 Budd 1995, s. 301. 
45 Pramling 2000, s. 73. 
46 Pramling 2000, s. 61-64.  
47 Thurén 1998, s. 166. 
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är inte endast avståndet i tid som är betydelsefullt, utan han hävdar att textens mening 
överskrider alltid författarens intentioner.48 Den som läser texten, eller i vårt fall 
systemet, förstår innebörden annorlunda än upphovsmannen. Det är inte heller endast 
läsaren som ställer frågor till texten utan den ställer frågor tillbaka och den processen 
kan liknas vid en dialog.49  
 
Enligt Gadamers syn omfattar inte hermeneutiken några metodregler, med anledning av 
att det inte finns någon given metod som kan tvinga fram rätt svar från verkligheten. 
Uttolkaren kan inte befrias från sitt ansvar med hjälp av en särskild metod.50 Vi lyfter 
istället fram några betydelsefulla förhållningssätt som vi har haft i minnet under arbetet 
med den text som till slut blivit vår uppsats och i beskrivningen av systemet. Vi vill 
tydliggöra att hermeneutiken fungerar som ett förhållningssätt mellan systemet och oss 
som uppsatsförfattare. 
 

• Att vara medveten om sina förkunskaper och att vara beredd på att ifrågasätta 
sina egna övertygelser.  
 

• Att tolkning innebär att växla mellan textens delar och helheten. Att sätta in 
texten i olika sammanhang. Att söka efter motsägelser till den valda tolkningen. 
 

• Att vara tydlig med vad tolkningen baserar sig på för uppgifter. Att vara 
medveten om att en ny text har skapats av uttolkaren av den studerade texten. 51      

 
Vi ber läsaren särskilt betänka den sista punkten och vara medveten om att vi har skapat 
en ny text av systemet från 1887, även om vi strävat efter att förmedla en representativ 
bild av det. En professionell läsning av ett system ska alltid betraktas som en över-
sättning. Uttolkaren läser, översätter, smälter samman intrycken och uppnår en större 
förståelse i dialog med texten och det sker i en långsam process. Enligt Gadamer 
beskriver hermeneutiken endast det som alltid pågår när en text tolkas och förstås, vilket 
vi tagit fasta på.52  
 
Gadamer säger att det är viktigt att vara medveten om att det under alla omständigheter 
finns oredovisade förutsättningar, som påverkar tolkningen. 53 Även om vi inte 
analyserar systemet ideologiskt är vår beskrivning av det att betrakta som en tolkning. 
Vi förklarar hur systemet fungerar och det finns möjlighet till att finna andra 
förklaringsmodeller. Enligt Gadamer är absolut objektivitet omöjlig och den är inte 
heller eftersträvansvärd, samtidigt som det är viktigt att vara medveten om att det inte 
alls går an att vara subjektiv. Vad han menar är att en ståndpunkt alltid kan berikas 
ytterligare.54 Människan är en historisk varelse vilket gör att vi inte kan ställa oss 
utanför de sammanhang vi befinner oss i. Vi är lokaliserade till tid och rum och befinner 
oss inte i ett tomrum, vilket visar att hans syn på hermeneutik är ett filosofiskt synsätt. 55    
 

                                                 
48 Pramling 2000, s. 66. 
49 Pramling 2000, s. 66. 
50 Gadamer 1997, s. 10. 
51 Pramling 2000, s. 72. 
52 Gadamer 1997, s. 11-12. 
53 Gadamer 1989, s. 79-80. 
54 Gadamer 1997, s. 10. 
55 Wranke 1995, s. 207. 
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4. 2 Tillvägagångssätt  
 
I det här kapitlet ska vi beskriva hur vi gick tillväga när vi lärde känna systemet och 
förstod hur det var konstruerat, med hjälp av ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
 
Mellan oss och texten, i form av ett system från 1887, finns ett gap på över 100 år. Vi 
var inte där när det skapades och kan därför dra nytta av den distans vi har till systemet 
från 1880-talet.56 Våra livserfarenheter och yrkeskunskaper särskilt som bokframtagare 
påverkar vår tolkning och redovisning av systemet. Förankringen som vi har i Kungliga 
biblioteket kommer således till användning i vår magisteruppsats. På samma gång har 
det varit svårt att fjärma sig ifrån hur samlingen är uppställd idag, särskilt under den 
period som vi arbetade i boksamlingen. I den här uppsatsen blir vår studie av systemet 
därmed ett samspel mellan tid, människa och system.  
 
Vi har arbetat med texten genom att renskriva hela systemet på knappt 100 sidor och 
under tiden har vi lärt känna det. Vi har pendlat mellan att läsa texten till att sätta den i 
olika sammanhang. Vi har mött texten, läst den, funderat och återkommit till texten men 
inte exakt till samma text som vi mötte för förra gången. Vi har ständigt skaffat oss mer 
kunskap. Som uttolkare av systemet över den svenska samlingen har vi under arbetets 
gång utvecklats och förståelsen för texten har med tiden vidgats. Till slut kunde vi 
enbart arbeta med originalet vid redovisningen, utan att läsa den renskrivna texten. Vårt 
arbetssätt liknar på så sätt en spiral som arbetat sig framåt.57  
 
Klassifikationssystemet är ett litografiskt tryck av en handskriven text och vi visar  
två uppslag ur det i bilaga 1 och 2.58 En del i arbetet med uppsatsen har alltså varit att 
renskriva vår primärkälla med titeln Öfversigt öfver svenska afdelningens uppställning 
från 1887. Systemet är sammanställt före stavningsreformen som genomfördes kring 
förra sekelskiftet, närmare bestämt år 1906.59 Systemet är en text från sent 1800-talet 
och är svårläst, vilket beror på tre orsaker. För det första är systemet skrivet med 
skrivstil och en del bokstäver är annorlunda. För det andra är orden stavade på ett 
ålderdomligt vis som för oss delvis är främmande. För det tredje är det svåröverskådligt, 
eftersom det inte är konsekvent genomfört när det gäller indelning med hjälp av siffror 
och bokstäver. Det har på några ställen varit oklart hur vi skulle förstå avdelningarnas 
förhållande till varandra, som till exempel på avdelningen medicin. Vi har bestämt oss 
för det som vi menar är den rimligaste tolkningen. I vår mer läsliga variant av systemet 
har vi inte moderniserat stavningen, utan den följer originalet. Texten innehåller en 
mängd ord och begrepp som vi inte var bekanta med, som till exempel kontributions 
ränteriet och fouragering.60 För att beskriva systemet och kunna ta ställning till vad en 
avdelning var för något måste vi förstå det i sin helhet. I en del fall har vi knappt kunnat 
ana vad det skulle stå. Ett exempel på det är avdelningen krigsväsen med under-
avdelningen fyra som är särskilda vapenslag, där vi har kommit fram till att det efter 
                                                 
56 Idag arbetar ingen av oss längre som bokframtagare i samlingarna, vilket har skapat mer distans.     
57 Hoel 1992, s. 76. 
58 En litografisk bild framställs genom en plantrycksmetod och i den handskrivna texten har förmodligen 
funnits på ett överföringspapper. 
59 Frängsmyr 2002, s. 182. Samma år, 1906, trycktes en ny version av systemet för den svenska 
samlingen. 
60 Kontributionsränteriet fanns mellan åren 1712 och 1719 och var ett ämbetsverk som skötte krigs-
skatterna. Ur: Kontributionsränteriet 1937, s. K 2280. Fourarering, eller stavningsvarianten furagering,  
är en militär term som hänger samman med foder och betyder anskaffning av mat, halm, till hästar.  
Ur: Furagering 1928, s. F 1840. 
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eldvapen står kanoner och mörsare. Vi visste inte att det fanns något som hette 
mörsare.61 Det står som följer (sf.) under avdelning två som är artilleri:  
 
2. Artilleri. 
   [Med tunga Eldvapen, sf. kanoner, mörsare, 
   deras tillverkning, besigtning o. behandling;  
   Sjöartilleri o. dess materiel - Se Sjökrigsväsende.] 
 
Det enda som vi utelämnade när vi skapat en mer läslig variant är de uppgifter som står 
i systemets högra kant. Där finns signaturerna som är förkortningarna av avdelningarna 
i klartext, uppgift om portföljer och formatangivelse.62 Det kan till exempel stå ligg. fol. 
eller pat. folio, vilket är storleken på trycksaken som i dessa fall är liggfolio och patent-
folio. Eftersom vi till slut kunde arbeta med originalet, har vi i vissa urklipp tagit med 
högra kantens uppgifter för att visa hur de fungerar tillsammans med avdelningarna. 
 
I högerkanten i systemet finns dessutom ett mycket stort antal tecken som är bokstaven 
P, i betydelsen portfölj. Skrifter sorterades in i portföljer, en slags förvaringskapsel. I de 
fall det samtidigt finns böcker illustreras det med ett plustecken framför som utläses 
som plus portfölj, +P. På sidan 36 i uppsatsen beskriver vi litteraturhistoria som är ett 
bra exempel där båda portföljanvisningarna finns. På en del ställen finns inga P alls, 
som till exempel i början av avdelningen litteratur och på musik. Disputationer 
förvarades i portföljer och en del förvaras fortfarande i de portföljer som åtminstone är 
från slutet av 1800-talet.  
 
Disputationer.  Disp. 
 I. Universitets. 
   a. Svenska. 
 1. Upsala. P. ”  Ups. 
 2. Lund. P. ” Lund.  
 3. Stockholm.  P. ” Sthlm. 
   b. Finska.  
 1. Åbo. P. ” Åbo. 
 2. Helsingfors. P. ” Hfors.  
   c. f.d. Svenska universitet  
  1. Dorpat o. Pernau.                             P.          ”      Dorpat. Pernau. 
  2. Greifswald.                                       P.          ”      Greifsw. 
   d. Svenskars vid utländska  
          universitet [Ortalfabetiskt.] P. ” Sv. i utl.  
 II. Konsitorii-disputationer och teser. Konstit. 
 III. Prestmötes- och Synodal-disputationer. Prestmöt. 
 
Ovanstående redovisning av hur vi kom fram till en förklaring av bokstaven P är en 
illustration på hur vårt arbete med att tolka systemet har gått till. På det här viset har vi 
arbetat med hela beskrivningen av avdelningarna i det sjätte kapitlet.63 
 

                                                 
61 En mörsare är en kort artilleripjäs för kastning av projektiler i starkt krökta banor. Ett textfynd från 
1766 lyder: ”Alla canoner och mörsare, som hädanefter vid styckebruken i riket gjutas.” Ur: Mörsare 
1945, s. M 2148. 
62 Systemet anger inga uppgifter om placering i lokalerna, alltså på vilken hylla materialet är uppställt. 
63 Vi har rådfrågat vår kollega Kjell Törnbom och han anser att vår tolkning är rimlig. Portfölj förkortades 
på hans tid med pf. och inte som P. Han anställdes på Kungliga biblioteket 1953 som 14-åring och gick i 
pension 2003. Han lärde sig yrket som bokframtagare genom en kollega som började tjänstgöra på 1940-
talet. Kunskaperna om samlingarna har genom åren traderats muntligen och Törnboms kunskaper 
stämmer väl överens med vad som står i systemen från 1880-talet och framåt.  
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När det gäller vår användning av litteratur har vi valt att i en del fall använda oss av 
Nationalencyklopedin. Det har varit en medveten strategi, eftersom vi menar att 
uppgifterna i den i många fall är tillräckliga för vår studie. Samtidigt är vi medvetna om 
att det är viktigt att vara kritisk till de kortfattade artiklarna och av den anledningen har 
vi till exempel beaktat vem som har författat dem. Ibland har vi gått vidare till andra 
verk och i ett fall har vi ifrågasatt beskrivningen, vilket gäller texten som behandlar 
olika kategorier av klassifikationssystem.   
  
Efter att ha genomfört vår hermeneutiska studie menar vi att resultatet av vår redo-
visning är giltigt på systemet över den svenska samlingen från 1887. De kontexter som 
vi har relaterat systemet till är de som vi funnit vara relevanta och fynd som vi gjort är 
beroende av våra associationer. Läsaren har i många fall haft möjlighet att själv bedöma 
om våra tolkningar har varit rimliga. De resultat som vi har presenterat i vår uppsats är 
det som vi har kunskap om fram till och med försommaren 2005. När vi påbörjade 
studien visste vi inte hur resultatet skulle bli, eftersom det inte var på förhand givet. 
 
4.3 Avgränsning 
 
Vi har valt att redogöra för hur systemet är utformat och med det menar vi att vi går 
igenom alla avdelningarna, för att på så sätt förmedla en helhetsbild av systemet. Det 
medför att vi inte har möjlighet att förklara alla ord som förekommer i de urklipp från 
systemet som finns i uppsatsen.  
 
Vi kommer inte att jämföra systemet från 1887 med andra lokala system, som till 
exempel det på Uppsala universitetsbibliotek. Vi har valt att inte fördjupa oss i system  
i bibliografier, med anledning av att de endast förtecknar titlar och inte förser materialet 
med beteckningar som signum. Vi har begränsat oss till litteratur som har varit 
tillgängligt på Kungliga biblioteket.     
 
Vi kommer inte att fördjupa oss i olika slag av klasser, utan när vi redogör för systemet 
använder vi genomgående begreppet avdelningar. Inte heller ämnar vi göra en ideologi-
kritisk analys av systemet och vi kommer inte heller läsa systemet som en renodlad text.  
 
Slutligen vill vi ta upp att systemet som är utarbetat på Library of Congress också är ett 
system som har sin grund i en särskild samling. Det är ett tiotal år yngre än Kungliga 
bibliotekets system som är från 1887. Vi har valt att inte göra en jämförelse mellan de 
två systemen, men det finns alltså möjlighet till att forska mer och inte minst att göra 
jämförande studier. 
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5. Bibliotek från mitten av 1800-talet 
 
5.1 Klassifikation och bibliotek i slutet av 1800-talet 
 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för hur insatta personer såg på bibliografier 
och system vid 1800-talets slut. Vi menar att det är relevant, eftersom systemet över den 
svenska samlingen kom till vid den tiden. Bernhard Lundstedt som utarbetade systemet 
skrev dessutom i Nordisk familjebok på ett initierat vis och artiklarna är en bra illustra-
tion på hur tiden förhöll sig till bibliotek och viktiga skrifter i ämnet. Detsamma gäller 
för den långa artikeln i det engelska uppslagsverket som vi refererar till.  
 
Bortsett från Melvil Deweys system är de flesta klassifikationssystem som forskare 
räknar upp i artiklar och böcker tillkomna efter att systemet från 1887 blev färdigt. Två 
personer som börjar sin biblioteksbana några år senare, 1890, är Ernest Cushing 
Richardsson och Henry Evelyn Bliss. Richardsson utarbetade ett system för biblioteket 
på Princenton universitetet. Hans första verk kom ut 1901 och hette Classification, 
theoretical and practical, vars titel illustrerar hans syn på klassifikation. Han ansåg att 
klassifikation har sin grund i filosofiska principer samtidigt som arbetet på bibliotek är 
tvunget att ta praktisk hänsyn. Henry Evelyn Bliss var anställd på City College i New 
York och publicerade flera skrifter om klassifikation. Hans menade att ordningen fanns 
i naturen och utvecklade filosofiskt uppbyggda teorier om klassifikation med en 
koppling till samhället. En något senare bibliotekarie med teorier om klassifikation var 
William Charles Berwick Sayers. Han var verksam från år 1904 och förde resonemang 
kring varför det fanns så många olika bibliotekssystem och hur de fungerade. Han 
tyckte att klassifikation på bibliotek var en specifik tillämpning av den klassifikation 
som fanns i samhället och att all sådan verksamhet hade sina rötter i logiken. 64      
 
Vi övergår till den syn som fanns på slutet av 1800-talet, eftersom systemet på Kungliga 
biblioteket är från 1887. I Encyclopædia Britannica vars nionde utgåva är tryckt 1875 
finns en artikel på tio sidor om bibliografi, alltså vetenskapen om böcker, deras 
beskrivning och klassifikation. I fråga om hur volymer ska ordnas systematiskt tar 
artikelförfattaren endast upp olika former av bibliografier. Med anledning av att böcker 
började tryckas på medeltiden ökade behovet av systematisering och E. F. Taylor räknar 
upp en rad system, med exempel från 1600-talets början och framåt. Vad som framhålls 
för vidare läsning är Gabriel Peignots artikel om system i Dictionnaire raisonné de 
bibliologie och Julius Petzholdts verk, till exempel Bibliotheca bibliographica från år 
1866. Taylor menar att de filosofiska systemen som han räknar upp är alltför teoretiska 
och passar inte särskilt bra till det praktiskt inriktade arbetet på ett bibliotek.65 Innehållet 
i artikeln visar vad som ansågs vara aktuellt och hur en initierad person resonerade om 
system på bibliotek och i bibliografier vid slutet av 1800-talet. 
 
I Nordisk familjebok skriver Bernhard Lundstedt bland annat om olika system i biblio-
grafier. Det var ju Lundstedt som utarbetade systemet från 1887, vilket gör innehållet i 
artikeln extra intressant. Artikeln är publicerad 1878 och han nämner inte Dewey-
systemet från 1876 eller något annat. Det han tar upp är bibliografier som har olika 
syften och att de kan ställas upp vetenskapligt, kronologiskt eller systematiskt. Ett 
ytterligare sätt är att ordna titlarna alfabetiskt, vilket betyder efter författarnas namn 

                                                 
64 Benito, 2001, s. 122-125. 
65 Taylor 1875, s. 661-663. 



 24 

eller efter de anonyma titlarnas huvudord. Lundstedt skriver att en bibliografi måste 
rikta in sig på ett särskilt område, som kan vara dyrbara och sällsynta verk, förbjudna 
böcker eller anonyma arbeten. Ett annat tillvägagångssätt är att samla de verk som hör 
till ett särskilt ämne. Det finns även bibliografier som omfattar alla verk som utgivits i 
ett särskilt land, nationalbibliografier. Artikeln räknar upp flera länders bibliografier och 
de flesta är utgivna under 1800-talet. Lundstedt konstaterar att när det gäller de nordiska 
länderna finns författarlexikon och specialbibliografier, men i Sverige har ännu ingen  
allmän bibliografi givits ut.66  
 
I den senare reviderade upplagan av Nordisk familjebok finns flera uppdaterade artiklar 
av Bernhard Lundstedt. I det tredje bandet från 1905 finns texter om bibliografi, 
bibliotek, en längre text om vad en bibliotekarie gör, vilka biblioteksföreningar som 
existerar, bilder och beskrivningar av byggnader. Den helt nya artikeln om biblioteks-
vetenskap gör att uppslagsordet bibliografi inte längre behandlar vetenskapen om 
biblioteksverksamhet utan endast själva förteckningarna. Uppslagsorden visar att ämnen 
med biblioteksanknytning har expanderat från slutet av 1800-talet till början av 1900-
talet. Lundstedts texter i utgåvan från 1900-talets början nämner fortfarande inte orden 
system eller klassifikationssystem. Han skrev inte heller något om det system som han 
själv utarbetade för Kungliga bibliotekets räkning. Vi uppfattar det som att det är en sak 
att göra något och en annan att benämna och förstå vad som görs, vilket hänger samman 
med distansering och teoretisering.  
 
I det sena 1800-talet fanns en rad olika typer av bibliotek i Sverige, men som national- 
bibliotek är Kungliga biblioteket svårt att likna vid andra bibliotek i landet, på grund av 
dess särställning som nationalbibliotek. Joacim Hansson definierar Kungliga biblioteket 
som ett akademiskt bibliotek.67 Myrstener menar att bibliotekets svenska samling 
fungerade som ett offentligt bibliotek för den bildade medelklassen. 68  
 
De bibliotek som var mest jämförbara med Kungliga biblioteket var Uppsala 
universitetsbibliotek69 och Lund universitetsbibliotek. Intressant att notera är att strax 
efter Kungl. bibliotekets system tillkom på 1880-talet påbörjade Lunds universitets-  
bibliotek arbetet av en systematisk lappkatalog. Ett nytt klassifikationssystem skapades 
också som innehöll cirka 60 olika huvudgrupper. Böckerna fick ingen egen individuell 
numrering som de tidigare hade haft utan böckerna signerades med ämne och placerades 
i ämnesgruppens lägsta underavdelning. Inom underavdelningen placerades boken 
alfabetiskt. Eva Gerle skriver att systemet hade stora likheter med det system som 
skapats vid Kungl. biblioteket. Efter fjorton års nykatalogisering, 1898, var i stort sett 
hela bokbeståndet genomgånget. Lappkatalogerna användes för att föra in nytt bestånd 
fram till 1958. 70 
 
De bibliotek som fanns i Stockholm och som skulle kunna liknas med Kungl. 
biblioteket var olika typer av specialbibliotek. De var de här med angiven inriktning: 
 

                                                 
66 Lundstedt 1878, bibliografi sp. 466-472. 
67 Hansson 1999, s. 138. 
68 Myrstener 1998, s. 39. 
69 Ett liknande klassifikationssystem som Kungl. biblioteket har finns även vid Uppsala 
universitetsbibliotek. Systemet och den tillhörande kortkatalogen sträcker sig fram till och med 1962. 
70 Gerle, 1984, s. 147-149. 
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- Konstakademiens bibliotek med skön konst 
- Karolinska institutets bibliotek med medicin 
- Kungliga vetenskapsakademins bibliotek med naturvetenskaplig inriktning 
- Krigsvetenskapsakademiens bibliotek med krigsvetenskap och topografi 
- Lantbruksakademiens bibliotek med ekonomi och lantbruk  
- Musikaliska akademiens bibliotek med musikalier 
- Riksdagens bibliotek med politik, statsvetenskap och juridik71  
- Skogsinstitutets bibliotek med jakt och skogskötsel 
- Slöjdskolans bibliotek med teknologi, skön konst och matematik 
- Statistiska centralbyråns bibliotek med statistik 
- Tekniska högskolans bibliotek med teknologisk och matematisk inriktning 
- Veterinärinstitutets bibliotek med veterinärvetenskap och husdjursskötsel 
- Vitterhetsakademiens bibliotek med historia.72 
 
Det är Bernhard Lundstedt som räknar upp biblioteken i Nordisk familjebok och han 
anger även hur stort beståndet var, som i de flesta fall handlade om ett par tusen 
volymer. 
 
5.2 Kungliga biblioteket före 1878 
 
Klassifikationssystemet från 1887 påbörjades efter flytten till den nya byggnaden, med 
anledning av att samlingarna omorganiserades och ihopsamlades till en svensk samling. 
Vi tycker det är intressant att få veta hur uppställningen var när biblioteket fanns på 
slottet, för att särskilt förstå hur ordningen av huvudklasserna var längre tillbaka i tiden.  
När biblioteket var beläget i norra flygeln på slottet genomförde Per Malmström en 
omorganisering av samlingarna som var klar år 1796. Den äldre ordningen efter 
fakulteter hade slopats och istället tillämpades två överordnade indelningar, så kallade 
principalklasser. Den första omfattade den filosofiska och benämndes på latin för 
objecta rationus och den andra bestod av den humanistiska som på latin rubricerades för 
objecta memoriae och imaginatinis.73 Ordningen hade en långtgående indelning med en 
första klass för blandade ämnen. De två principalklasserna med tillhörande klasserna var 
de här: 
 
Den filosofiska:  Den humanistiska:  
filosofi  språkvetenskap 
teologi  historia 
medicin  geografi 
matematik  
  
I praktiken var volymerna i biblioteket uppställda efter olika format för att det skulle  
se attraktivt ut i lokalerna och det fanns även utrymmesbesparande skäl för en sådan 

                                                 
71 Även Riksdagsbiblioteket har en äldre katalog som har likheter i ämnesindelningen med den vid Kungl. 
biblioteket. Systemet användes i biblioteket fram till 1966. Se bland annat Katalog 1927 utgiven av 
Riksdagsbiblioteket. 
72 Lundstedt 1878, bibliotek s. 479. De flesta institutionerna är redovisade med deras moderna namn. 
73 Malmströms indelning tycks stämma överens med Francis Bacons indelning som dock var trefaldig, 
som på engelska benämns som ”memory, reason and imagination”. Indelningen innebar att historia hörde 
till memory, filosofi till reason och poesi till imagination. Ur: Burke 2000, s. 99.  
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uppställning. Samlingen skulle så att säga vara ordnad både för tanken och för ögat, 
vilket innebar att den ämnesmässiga indelningen var uppbruten i olika sviter.74  
 
För att knyta an till äldre tiders verksamhet ska vi redogöra för ett mycket betydelsefullt 
bibliotek, nämligen det Kungliga biblioteket i Dresden. Johan Erik Rydqvist som var 
bibliotekarie vid Kungliga biblioteket i Stockholm reste till Dresden på 1830-talet för 
att besöka biblioteket där.75 Vid den här tiden fanns det svenska biblioteket på 
Stockholms slott och där användes signum i form av en specifik hyllplacering, samtidigt 
som samlingen var ämnesuppställd. I boken Die Bildung des Bibliothekar från 1820 
beskriver Friedrich Adolf Ebert, överbibliotekarie i Dresden, en annan sorts system och 
verket ansågs vara mycket viktigt ur biblioteksteknisk synpunkt.76 Bibliotekarie 
Rydqvist beskriver imponerat om ordningen i biblioteket i Dresden: 
 

i Dresden är anordningen så förträfflig, att man, med kännedom af dess  
regel, ofta utan anlitande af bokförteckningen kan på ett par minuter få  
rätt på hvilken skrift som helst, och – hvad som är långt vigtigare – kan  
på vederbörliga ställen träffa samladt allt hvad som eges uti en särskild  
kunskapsgren, äfven till den minsta underafdelningen utsträckt.77 

 
Rydqvist konstaterar att det är möjligt att ställa upp en samling i en sådan perfekt 
ordning att han liknar samlingen och uppställningen vid ett mekaniskt verk. Han 
beskriver ordningen på det kungliga biblioteket i Dresden som ett system som styrs av 
en fältherre, som är bibliotekarien. Uppställningens systematik sparade arbetskraft och 
medförde helt enkelt att det var lättare att hitta skrifterna. 78 Vi menar att den här idén 
om uppställning även präglar Kungliga bibliotekets samlingar och det är ju inte orimligt 
att anta att en sådan här ordning var att föredra  
 
I Dresden var samlingarna till stor del indelade i vad som kallades för en historisk och 
geografisk uppställning. Det betyder att material kunde ordnas efter geografiska 
områden eller orter eller i tidsperioden. 79 Därutöver fanns avdelningar som inte kunde 
knytas till något särskilt land eller tid och de ställdes upp efter andra principer som 
passade deras egenskaper. Det gällde för bland annat filosofi, matematik, medicin, 
politik, statsekonomi, juridik, krigsvetenskap och teknologi. Ett annat sätt att dela in i 
var i allmänna och enskilda avdelningar och historia fungerar som ett exempel på den 

                                                 
74 Rydqvist 1926, s. 42. Per Malmström var vid den här tiden docent i praktisk filosofi och professor i 
österländska språk och grekiska vid Åbo universitet. Vi tycker att han och språkforskaren Rydqvist är 
goda exempel på vilka kunskaper personer haft, som förr arbetade med Kungliga bibliotekets samlingar.  
75 Johan Erik Rydqvist var även språkforskare och hans språkteorier återfinns i Ordbok över svenska 
språket , SAOB, och i av honom själv utgivna publikationer. Han blev hedersdoktor i Uppsala 1860 och 
var ledamot i flera vetenskapliga akademier. Han föreslog att Svenska Akademin skulle ge ut en ordlista i 
språkvårdande syfte och den första gavs ut 1874. För sin bok om resan till Tyskland fick han pris av 
Svenska Akademien. 1865 sade han upp sig från sin tjänst på Kungliga biblioteket.  
Ur: Rydqvist 1926, s. 39-41.  
76 Rydqvist 1838, s. 43. 
77 Rydqvist 1838, s. 85-86. 
78 Rydqvist 1838, s. 85. . I Tyskland fanns dessutom en vetenskap som Rydqvist inte översätter det tyska 
namnet på, nämligen Bibliotheks-Wissenschaft. Tack vare den sofistikerade indelningen av den äldre 
samlingen på Kungliga biblioteket i Stockholm är det fortfarande möjligt att ta fram en volym utan att ha 
konsulterat katalogen. 
79 När det gäller likheter med själva systemet från 1887 skulle det kunna vara den tidsmässiga och 
geografiska indelning på avdelningen historia. Vad det beträffar exempel på uppdelning i allmän och 
enskild redogör vi för det tillvägagångssättet i kapitel 6. 11. 
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sortens av uppdelning. Den allmänna avdelningen var mycket vid, eftersom den bland 
annat bestod av historiska lexikon, kronologi, numismatik, heraldik, genealogi, 
universalhistoria, enskilda epokers historia och den sista klassen H) som var politiska 
tidningar. De enskilda avdelningarna på historia börjar med antiken och övergår i olika 
länders och regioners historia som grekisk, romersk och bysantinsk. Indelningen av 
samlingen var alltså inte helt beroende av en katalog, även om en sådan fanns på 
biblioteket.80 Biblioteket i Dresden ansågs i slutet av 1800-talet fortfarande vara ett av 
Tysklands bäst ordnade bibliotek. År 1878 var beståndet 500 000 band, 400 000 
dissertationer, 30 000 kartor och 4000 handskrifter, enligt Bernhard Lundstedt .81  
 
På 1830-talet inleddes ett reformprojekt på Kungl. biblioteket av Johan Erik Rydqvist 
som till viss del präglades av Eberts idéer om bokuppställning, vilket visar på 
kopplingen mellan de två biblioteken i Stockholm och Dresden. Det som bland annat 
eftersträvades var den ämnesmässiga indelningen som medförde att det gick att finna 
efterfrågat material utan att konsultera katalogen. Ordningen medförde även att 
materialet kunde återfinnas inom en kortade tid, beroende på systematiseringen. 
Meningen var att Eberts system till viss del skulle införas på Kungliga biblioteket, vars 
samlingar i några delar beskrevs som en ”oöverskådlig massa”. Syftet med 
omorganiseringen var också att skapa en renodlad svensk samling och utländsk samling. 
Arbetet var avslutat år 1840. Den svenska samlingen omfattade 15 000 volymer, som 
var fördelade på historia med hjälpvetenskaper, geografi, statistik, naturalhistoria, 
ekonomi, teknologi, språkvetenskap, litteraturhistoria, statsförvaltning, lagfarenhet och 
sagohävder. I samlingen ingick inte det mesta av det så kallade småtrycket, som hade 
lagrats årsvis utan systematik.82 
 
5.3 Kungliga biblioteket från 1878 
 
I det här kapitlet kommer vi att skildra verksamheten på 1880-talet, särskilt med 
anledning av att systemet är lokalt och hade en praktisk funktion som var att fungera 
som en vägledare för personalen. Redan 1856 lämnade arkitekten Gustaf Dahl in en 
proposition om en ny biblioteksbyggnad som skulle inrymma Kungliga biblioteket, men 
först 1870 bestämdes det att huset skulle bli av och resultatet blev den byggnad som 
invigdes 1878.83 Det nya biblioteket inrymdes i en byggnad med två plan, en för den 
svenska samlingen och ett övre plan för den utländska samlingen. Samlingarna bestod 
av cirka 200 000 band, 8000 handskrifter och en oräknelig mängd broschyrer, kartor 
och planscher.84  
 
För att biblioteket skulle kunna flytta från slottet till det nya huset behövdes en plan och 
överbibliotekarien hade en sådan. Han hade nämligen under lång tid funderat på hur 
samlingarna i den nya byggnaden skulle ställas upp.85 Avdelningarna var inritade i 
planen och deras rubriker var theologi, svensk filologi, resor i Sverige och mythologi. 
Planen var systematiskt upplagd och hela huset var indelat i celler och i bibliotekets 
                                                 
80 Rydqvist 1838, s. 86-89.   
81 Lundstedt 1878, biblioteket sp. 479.  
82 Sundström 1925, s. 510-514. 
83 Ehrensvärd 1977, s. 3-7. Vi rekommenderar en utmärkt text om Stockholm i slutet av 1800-talet som är 
skriven ur ett idéhistoriskt perspektiv. Författaren är docent Inga Sanner och texten heter En stad i ljus 
och mörker: Stockholm 1870-1900. Den är publicerad 2003 och ingår i verket Den skapande staden: 
Idéhistoriska miljöer och redaktören är Erland Sellberg. 
84 Lundstedt 1878, bibliotek, sp. 479. 
85 Ehrensvärd 1977, s. 3. 
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första numrerade utrymmen, cell 1 och 2, fanns den svenska 1500- och 1600-tals 
litteraturen. I de sista cellerna på den svenska samlingen fanns ”nykomna förråder att 
inordna”.86 I planen framgår det att på en sjättedel av ytan, som var avsedd för den 
svenska samlingen, fanns material som skulle inordnas på sina platser.87    
 
I likhet med andra bibliotek hade skrifterna tidigare förtecknats i bundna volymer, så 
kallade bandkataloger. För att få ordning på de enskilda verken i samlingarna behövdes 
en bättre katalog. År 1861 bestämde överbibliotekarie Klemming format och papperstyp 
till den nya katalogen som skulle bestå av lösa blad. Katalogen skulle registrera 
nyförvärvade böcker som var tryckta från och med år 1860. I början katalogiserades 
endast böcker i den svenska samlingen som förväntades bli eftertraktade. Under tolv år, 
1878 till 1890, katalogiserades inte det svenska materialet på grund av bristande 
resurser.88  
 
Det system som vår uppsats handlar om heter Öfversigt öfver svenska afdelningens 
uppställning 1887. Ordet uppställning antyder en praktisk tillämpning av systemet och 
vi vet att i slutet av 1800-talet pågick ett febrilt arbete med att ordna upp samlingarna. 
Material förvärvades genom leveranser från tryckerierna, genom gåvor och köp. De 
anställda var förutom att ta emot och ordna trycksaker upptagna med att ge service till 
bibliotekets låntagare och besökare.89  
 
Förutom överbibliotekarien var det två bibliotekarier, fyra ordinarie och fem extra 
ordinarie amanuenser anställda det första året. Titlarna på tjänstemännen visar tydligt på 
den rangordning som fanns i slutet av 1800-talet. Vid den här tiden var en bibliotekarie 
en person med särskilda uppgifter och amanuenser var personal med lägre befattning. 
Dessutom fanns det vaktmästare, så personalen bestod alltså av drygt tio personer. 90  
I årsberättelserna finns korta beskrivningar över vad personalen gjort under året som 
gått och det lär vara så att de själva har skrivit vad de åstadkommit. Vi har valt att 
skildra verksamheten vid den här tiden med hjälp av några av dem som arbetade med 
den svenska samlingen. Arbetet beskrivs i form av att de flyttar, inordnar, reviderar, 
uppordnar böcker och andra trycksakerna och ibland slutordnas en avdelning. Material 
sammanfördes från olika håll, eftersom den tidigare trångboddheten hade medfört att 
samlingarna till viss del varit uppdelade på olika sviter. Pliktleveranserna hade sänts till 
Riksarkivet, vilket medförde att de begav sig dit för att ta med trycksaker till den 
svenska samlingen. De inventerade Krigskollegiearkivet, numera Krigsarkivet, där det 
till och med fanns material ”att i skrubbar hämta”. Två år efter inflyttningen, 1880, 
hämtade de 6 928 småtryck från Riksarkivet.91 Det material som personalen tog hand 
om kunde vara allt från ett enda litet blad till en tjock volym, eller en jordglob som 
skulle placeras på avdelningen kartor. Under året 1886 köpte biblioteket in exempelvis 
musiktryck, svenskamerikanska och finlandssvenska skrifter. Under det här året tog 
Kungliga biblioteket emot exakt 10 506 pliktleveranser, 5 112 byten, 1 834 gåvor och 
de köpte 2 240 trycksaker till den svenska samlingen. Den sammanlagda summan var 

                                                 
86 Inventarium 1877. Det fanns en teater i Humlegården på 1800-talet. 
87 Inventarium 1877, s. [9]. Den svenska samlingen fanns till vänster på den nedre våningen och ytan 
beräknades till 13 900 fot och var indelad i 6 bottnar, A-F, som totalt innehöll 96 celler. F bestod av 16 
celler och där fanns det material som skulle ordnas in i samlingen. Den var en sjättedel av ytan.  
88 Katalogregler 1916, s. 4.  
89 Ehrensvärd 1977, s. 6-9.  
90 Kungliga bibliotekets ämbetsarkiv Kongl. Bibliotekets tjenstemän och betjente. 1. 1878-1909. D2A:1.   
91 Kongl. 1881, s. 3. 
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19 692 enskilda tryck.92  
 
Chef för biblioteket under slutet av 1800-talet var överbibliotekarie Gustaf Edvard 
Klemming. Han anställdes redan 1844 och arbetade fram till år 1890. Under sina år på 
biblioteket gav han ut bibliografier över äldre tryck och skaffade in en stor mängd verk 
till samlingarna.93 Klemmings eget namn återfinns på två ställen i systemet och första 
gången är på avdelningen litteratur och det andra stället finns på astronomi. Se vidare 
sidorna 48 och 82 i vår uppsats. 
 
År 1882 växte den svenska samlingen med 14 426 trycksaker och den summan 
minskades efter inbindning av skrifter. I den här mängden ingår exempelvis 989 tryck 
på avdelningen romaner, 1472 nummer på ekonomi, den politiska ekonomin ökade med 
640 trycksaker och till den svenska politiken kom 29 tryck. Mängderna utgörs till en del 
av häften och inte tjocka volymer.94  
 
Flera av de anställda arbetade med att ordna upp avdelningar som vi senare kommer att 
återfinna i systemet från 1887. Jacob Gustaf af Forsell hade till exempel som uppgift att 
ordna person- och tillfällighetsverser för perioden 1700-1866 i alfabetiskt och årsvis 
ordning. År 1879 arbetade han med att upprätta en katalog över accidenstrycket i 151 
rubriker och han ordnade bland annat byggnads- och brandordningar.95 August 
Strindberg var 23 år när han 1874 började tjänstgöra som extra ordinarie amanuens på 
biblioteket. Det första året i Humlegården arbetade han med exempelvis svensk 
krigsvetenskap, teologi och det så kallade småtrycket.96 Året därpå nyordnade han 
avdelningarna uppfostringsväsen, skön konst, ludi, matematik, astronomi med 
kronologi, naturvetenskaperna, zoologi, botanik, fysik, kemi och geologi. Han 
sammanförde från olika hå ll tryck inom ekonomi och politisk ekonomi och han flyttade 
och inordnade från den tidigare uppställningen suecana extranea.97 Robert Geete fick 
efter en doktorsexamen i filosofi anställning på biblioteket. I den svenska samlingen 
sysslade han bland annat med det som kallades för andlig vitterhet, dramatik och han 
reviderade kyrkohistoria och religionshistoria.98  
 
Bernhard Lundstedt är den man som har utarbetat systemet och han anställdes 1873 och 
tjänstgjorde i 40 år.99 Han var en flitig biblioteksman och under sommarsemestrarna 
1876-80 ordnade han samlingarna på Finspångs slott som resulterade i en tjock katalog 
som trycktes 1883.100 En beskrivning av vad Lundstedt arbetade med på Kungliga 

                                                 
92 Kongl. 1887, s. 2. 
93 Klemming 1911, sp. 250-252.  
94 Kongl. 1884, s. 2-10. 
95 Kongl. 1880, s. 11. Forsell beskrivs av Klemming i årsberättelsen som en ”nitisk medarbetare” och  
vi tycker det är lite lustigt med tanke på de annars knapphändiga uppgifterna om bibliotekets verksamhet.  
96 Kongl. 1879, s. 26. 
97 Kongl. 1880, s. 10. År 1882 sade han upp sig för att ägna sig åt sitt författarskap på heltid. 
98 Kongl. 1881, s. 12. Geete var språkforskare och ledamot av Svenska fornskriftssällskapets styrelse. Han 
publicerade även skrifter och han gav ut fornsvensk litteratur. Geete 1908, sp. 840 
99 Malmquist 1991, s. 12. Han blev 1875 filosofie doktor med en avhandling inom pedagogik-historien 
som hette Bidrag till kännedom om grekiska språkets studium vid de svenska läroverken från äldsta till 
närvarande tid 
100 Lundstedt 1912, sp. 1421-1422. Lundstedt gjorde flera resor vars syfte var att studera verksamheten 
vid andra bibliotek och efter att systemet var klart reste han som Sveriges representant på biblioteks-
konferenser till London 1897, Paris 1900 och till Bryssel 1910. Han erhöll år 1900 titeln bibliotekarie. En 
höjdpunkt i karriären var när han fick uppdraget att i Vatikanens bibliotek uppteckna allt som fanns i 
samlingarna som rörde de nordiska ländernas medeltida historia och det arbetet skulle ske systematiskt. 
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biblioteket ger årsberättelsen för 1883. Det året tog han i egenskap av extra ordinarie 
amanuens hand om boktryckeriernas leveranser och han sorterade och klassificerade 
trycksakerna, vilket kallades för signering. I årsberättelsen står det att han under året 
hade upprättat schemat, systemet, över den svenska samlingen uppställning.101 1887 
konstaterade bibliotekschefen att översikten hade blivit klar.102 Det tog alltså fyra år att 
få systemet färdigställt. 
 
I årsberättelsen för 1887 redovisas i tabellform mängden av trycksaker som kommit in 
till den svenska samlingen under året 1886. Under rubriken ”Fack och Afdelningar” 
finns de olika ämnena, som till exempel förvaltning som delas upp i stats-, rikdags-  
och kommunalförvaltning. Totalsumman som består av både band och häften för 
avdelningen ekonomi är 1707 tryck och för undervisning 1032 stycken, vilket är de 
största summorna. Svensk politik utökades med 27 trycksaker, 26 stycken var under 100 
sidor och betraktades som broschyrer, och politisk ekonomi ökades med 348 tryck.103   
 
De som tjänstgjorde i Kungliga biblioteket arbetade under helt andra arbetsförhållanden 
än i våra dagar. Värmen i den väldiga stenbyggnaden kom från vedeldning och ut till 
samlingarna nådde förmodligen ingen värme. I nästan tio år saknades elektrisk 
belysning, men 1886 fick personalen elektriskt ljus i två arbetsrum och nästa år i totalt 
fem rum. Stenhuset var stort och bland hyllorna i samlingarna var det dagsljuset som 
föll in genom de väldiga fönstren som fick fungera som lyse.104 Vad det beträffar de 
som besökte läsesalen var de av ” … båda könen och alla samhällsklasser”. De som 
lånade hem material var till stor del lärda män, representanter från det officiella Sverige 
och en hel del lärare.105 De som lånade hem verk var personer med titlar som aktuarie, 
bokhållare, greve, grosshandlare, kammarskrivare, löjtnant, xylograf och änkefru. 106  
Det första året i Humlegården, 1878, var besöksantalet nästan 10 000 och personalen 
tog fram uppskattningsvis 60 volymer om dagen ur samlingarna.107    

 

                                                 
101 Kongl. 1884, s. 9. 
102 Kongl. 1888, s. 10. 
103 Kongl. 1888, s. 3-4. 
104 Ehrensvärd 1977, s. 7. 
105 Kongl. 1880, s. 3. 
106 Vi har studerat två lånejournaler för hemlån och varje låntagare har fått en egen sida med namn , titel 
och uppgift om vilka verk som lånats. Ur: Kungliga biblioteket ämbetsarkiv. Kongl. Bibliotekets 
utlåningsregister 1878, låne-journal 1887. 
107 Ehrensvärd 1977, s. 5-7.  
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6. Redovisning av klassifikationssystemet år 1887 
 
Som vi redan skrivit om menar vi att Francis L. Miksa är den forskare som bäst knyter 
an till vår studie. Han anser att det är viktigt att inte förringa de tidiga försöken till 
system, eftersom det kan leda till att ingen på allvar undersöker dem. De första 
systemen hade bland annat en funktion som var att de skulle vara till hjälp vid 
hylluppställningar. Han skriver även att ”Using books themeselves as a source of the 
categories in classification schemes also appears to have had some effect on how such 
schemes were constructed.”.108 Vi kommer i hela kapitel sex att ta hans uppmaning på 
allvar och redogöra för systemet. När det gäller Joacim Hanssons avhandling som 
analyserar SAB-systemet från 1921, har vi valt att inte koppla samman systemet från 
1887 med hans avhandlingstext bortsett från något enstaka undantag. Vi låter vår 
redogörelse stå på egna ben, men vi tror att läsaren kommer att vidga perspektivet om 
en parallelläsning sker.  
 
6.1 Introduktion 
 
Systemet från 1887 omfattar den svenska samlingen på Kungliga biblioteket.109 I 
förordet till översikten över den utländska samlingen finns en definition av vad den 
svenska samlingen innehåller som lyder: 
 

1. Skrifter tryckta i Sverige. 
2. Skrifter av svenska författare eller på svenska språket, tryckta utom Sverige. 
3. Skrifter av utländska författare rörande Sverige, svenskar eller svenska 

förhållanden. 
4. Fornnordisk litteratur, nordisk litteratur och nordisk mytologi. 
5. Skrifter rörande Finland.110 

 
Förutom själva systemet och registret finns en ytterligare sida och det är titelbladet och 
på det står det under tryckorten Stockholm ”Gen. Stab. Lit. Anst.”, som betyder general-
stabens litografiska anstalt.111 Det finns inget tryckår angivet på titelbladet och det finns 
ingen uppgift om upphovsman. Inklusive registret är hela systemet på 92 numrerade 
sidor och själva systemet med avdelningar består av 67 sidor. Det innehåller omkring 
2 500 rubriker och med det menas det som vi benämner för avdelningar.112 Vi har hittat 
tre exemplar av litografin på Kungliga biblioteket.113 Ett exemplar finns på fram-
tagningsenheten och vi har använt oss av en inbunden kopia som innehåller de i 
efterhand ditskrivna tilläggen som förekommer i exemplaret som bokframtagarna har. 

                                                 
108 Miksa 1992, s. 111. 
109 Den svenska samlingens innehåll styrdes av bibliotekets uppdrag. Enligt en kansliordning från 1661 
och en förordning från 1680 har biblioteket rätt att erhålla ett exemplar av allt som trycks i Sverige. Det 
första särskilda reglementet som styr inriktning på samlingen är från 1863 och det anger att biblioteket så 
fullständigt som möjligt ska samla ” … hela den svenska och Sveriges rörande litteraturen, jemte svenska 
kartor, porträtter och planscher … ”. Ur: Lundstedt 1879, s. 7, 14-15. 
110 Öfversigt 1885, s. 3. 
111 Generalstabens litografiska anstalt är ett kartografiskt företag som startade 1873 och har sitt ursprung 
på 1830-talet i Litografiska tryckeriet. Ur: Generalstabens 1992, s. 382. 
112 Kongl. 1888, s. 10. 
113 Eftersom det gavs ut i 50 exemplar är det intressant att fundera över till vilka det spreds. Idag har 
enligt LIBRIS Krigsarkivet och Uppsala universitetsbibliotek var sitt exemplar.  



 32 

Ett annat exemplar finns i ämbetsarkivet tillsammans med ett korrektur. Ytterligare en 
volym står uppställd i den svenska samlingen i magasinen. 114  
 
Till systemet finns ett register på 25 sidor som består av två spalter per sida. I registret 
finns det möjlighet att slå upp exempelvis avdelningar och begrepp och få en hänvisning 
till dem i systemet. Det innehåller enligt vår beräkning ungefär 1 500 uppslagsord, 
vilket gör att registret är omfattande. I registret finns uppslagsord som inte motsvaras  
av en egen avdelning i systemet och ett exempel på det är den Fosterländska föreningen. 
I registret finns en hänvisning från föreningen till ränte- och kapitalförsäkringsanstalter 
som är en del av avdelningen finansväsen. Ett annat exempel är att registret hänvisar 
Fredsföreningen till avdelningen statsvetenskap och där inom till svenska politiska 
sällskap. Fredsföreningen redovisas alltså inte heller i systemet med en egen avdelning, 
utan behandlas som ett sällskap. I systemet ser det ut på följande vis: 
 
 4. Svensk. 
 a. Allmän. 
 Politisk Sällskap, möten,  
     Folkmöten, o.d. 
 
Klassifikationssystemet från 1887 omfattar 56 huvudavdelningar och då är inte de 
avslutande särskilda samlingarna medräknade. De ingår inte i själva huvudsamlingen, 
enligt den definition som finns tillsammans med de sju särskilda samlingarna. Enligt en 
formulering på avdelningen Finland betraktas inte heller den tillhöra huvudsamlingen, 
men det beror på att Finland är ett system i miniatyr. De 56 huvudavdelningarna 
redovisas inte i alfabetisk ordning och när det gäller avdelningarna i de två spalterna 
som finns på nästa sida ska den vänstra läsas först. Ordningen stämmer överens med hur 
samlingen med skrifter före år 1700 fortfarande är uppställda och med SAB-systemets 
ordning från 1921.115 
 
Ordningen följer den syn på kunskap som fanns vid slutet av 1800-talet, med de 
humanistiska avdelningarna i början av systemet och teknik och de naturvetenskapliga i 
slutet. År 1876 uppdelades den filosofiska fakulteten i två sektioner som var den 
humanistiska och den naturvetenskapliga.116 Maj Klasson har som vi tidigare redovisat i 
uppsatsen tolkat ordningen och hon har satt människan i centrum, vilket vi tycker passar 
systemet från 1887, för en jämförelse av SAB och systemet se bilaga 3. Placeringen av 
matematik långt ned kan visa på hur de naturvetenskapliga avdelningarna är rankade, 
vilket i så fall är lågt om det är att betrakta som en värderande skala.117 Vi kan inte se att 
darwinismens världsbild som lanserades på slutet av 1800-talet och en mer natur- 
vetenskaplig syn har påverkat ordningen av huvudavdelningarna.118 Vi har försökt finna 
en bakomliggande mening i ordningen och har därför samlat avdelningarna i nio olika 
teman. Vi har skapat ett mönster som bygger på en närhetsprincip, som betyder att de 
                                                 
114 Vi rekommenderar det katalogiserade exemplaret för vidare analys, eftersom det exemplaret är det 
som är spritt. Exemplaret innehåller inte de i efterhand ditskrivna uppgifterna och saknar därmed 
huvudavdelningen minneskonst.  
115 Samlingen med tryck före 1700 innehåller färre avdelningar och det beror förmodligen på att 
tryckproduktionen var annorlunda under 1500- och 1600-talen. Avdelningar som saknas för det äldre 
trycket är till exempel sport, statistik och statskunskap och statsvetenskap, vilket beror på hur samhälls -
förhållandena var och att det påverkade utgivningen av trycksaker.  
116 Hansson 1999, s. 145. 
117 Hansson 1999, s. 295. 
118 Frängsmyr 2002, s. 119. Det var på 1870-talet som tre av Charles Darwins böcker översattes till 
svenska, den första svenska översättningen av Om arternas ursprung gavs ut 1871. 
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hör samman. 119  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huvudavdelningarna bibliografi, litteraturhistoria, encyklopedi, polygrafi, disputationer 
och sällskap inleder ordningen. De karakteriserar vi som allmänna och blandade, 
miscellanea, och dagstidningar och allmänna tidskrifter på polygrafi är bra exempel på 
ett blandat innehåll. Vi menar att nästa grupp av huvudavdelningarna tillsammans 
handlar om människans intellekt, själ och den dominerande kristna tron. De som hör 
samman är teologi, kyrkohistoria, religionsvetenskap, filosofi och estetik, minneskonst 
och undervisning. I undervisning danas människan och som näst sista underavdelning 
finns umgängesbildning som leder över i nästa tema. Det tredje temat behandlar den 
civiliserade människan och i det ingår språkvetenskap, litteratur, skön konst, skrivkonst, 
musik, teater, ludi och sport. På de här avdelningarna placeras material som handlar om 
hur människan uttrycker sig och visar att hon är kultiverad. Med det menar vi att hon 
kan skriva, måla, spela musik, förströ sig med spel och att idrotta. 
 
Huvudavdelningarna som följer består av skrifter som rör de historiska vetenskaperna. 
De är kulturhistoria, historia, biografi, porträtt, minnesstoder, genealogi och adels-
historia, heraldik, ordensväsen och ordenshistoria, numismatik och sist arkeologi. Vårt 

                                                 
119 Hansson 1999, s. 142. 

Numismatik 
Arkeologi 
Etnografi 
Geografi 
Resor 
Kartor 
Sjökort 
Utsikter 
Statistik och statskunskap 
Statsvetenskap 
Statsrätt 
Riksdagshandlingar 
Juridik 
Förvaltning 
Politisk ekonomi 
Finansväsen 
Ekonomi 
Teknologi 
Allmänna arbeten 
Kommunikationsanstalter 
Sjöväsen 
Krigsväsen 
Matematik 
Astronomi 
Naturvetenskap 
Medicin 
Magi 
Finland 

Bibliografi 
Litteraturhistoria 
Encyklopedi 
Polygrafi 
Disputationer 
Sällskap 
Teologi 
Kyrkohistoria 
Religionsvetenskap 
Filosofi och estetik 
Minneskonst 
Undervisning 
Språkvetenskap 
Litteratur 
Skön konst 
Skrivkonst 
Musik 
Teater 
Ludi 
Sport 
Kulturhistoria 
Historia 
Biografi 
Porträtt 
Minnesstoder 
Genealogi och adelshistoria 
Heraldik 
Ordensväsen och ordenshistoria 
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intryck är att inom det här temat går systemet från de stora dragen i kulturhistoria och 
historia till den enskilda människan i biografi för att specialisera sig ytterligare i 
genealogin och adelshistoria. Arkeologi och etnografi i de historiska vetenskaperna 
leder över i nästa tema som vi kallar för människan i världen. Huvudavdelningarna 
illustrerar människans behov av geografiska kunskaper på resor och de är etnografi, 
geografi, resor, kartor, sjökort och sist material som består av utsikter. 
 
Systemet gör i våra ögon ett kast och övergår i temat som vi benämner för statens 
verksamheter. De huvudavdelningar som ingår här är statistik och statskunskap, 
statsvetenskap, statsrätt, riksdagshandlingar, juridik och förvaltning. De visar på den 
verksamhet som staten bedriver och resultat i form av till exempel riksdagshandlingar 
och statistiska uppgifter. Nästa tema tycker vi handlar om människan som arbetande 
varelse och består av huvudavdelningarna politisk ekonomi, finansväsen, ekonomi, 
teknologi, allmänna arbeten, kommunikationsanstalter, sjöväsen och sist krigsväsen. 
Temat inleds med avdelningen politisk ekonomi som behandlar samhällets ekonomiska 
förhållanden för att i ekonomi övergå till att omfatta det som handlar om den privata 
hushållningen. Avdelningarna behandlar produktion och produkter, som till exempel öl 
och avkastning från djur och det som produceras forslas vidare på bland annat vägar och 
fartyg. Sjöväsen och krigsväsen leder över i temat som vi kallar för människan i naturen 
och i det ingår matematik, astronomi, naturvetenskap och medicin. De sista två huvud-
avdelningarna bedömer vi som svårplacerade ämnen eller i en något mer positiv 
bemärkelse övriga ämnen. De är magi och Finland, men det är möjligt att magi hör till 
det föregående temat som är människan i naturen. 
 
I systemet fungerar namnet på huvudavdelningen som en rubrik och har en över-
gripande funktion som är att tala om vad hela avdelningen har för inriktning. Vad som 
har en specifik uppgift är det som vi definierar som listor, som avslutar en avdelning.  
En av systemets alla listor finns på postväsen på avdelningen som är den nyare finans-
förvaltningen. Postväsen består allra först av tidskrifter och avhandlingar och stadgar 
som följs av avdelningar som hör till generalpoststyrelsen, som börjar med c. som är 
cirkulär och slutar i l. som är handböcker. Blankettrycket som börjar med avdelningen 
m. är en lista:  
                                                                    Förv. Sv. Finans. 
10. Postväsendet. P. ”   Post. 
 a. Tidskrifter.  P. ”   ” Tidskr. 
 b. Afhandlingar och stadgar.   
 c. G. Post Styrelsens Cirkulär, m.m. P. ”   ” Cirk. 
 d. ” Instruktioner.  P. ”   ” Instr. 
 e. ” Utlåtanden och officiela tryck. P. ”   ” Utl. 
 f . ” Konventioner med utlandet. P. ”   ” Konv.  
 g. ” Postporto-taxor. P. ”   ” Taxor. 
 h. ” Tidnings-taxor. P. ”   ” Tidn. tax. 
 i.  ” Tidtabeller o. Jernvägsposter. P. ”   ” Tid. tab.   
 k. ” Post utvexlings-, Inkomst o.     P. ”   ” Tab. 
              Utgifts-, Redovisningstabeller. 
 l. ” Fribrefs- o. Posthandböcker.  P. ”   ” Fribr. 
 m.  Blankett-tryck. P. ”   ” Blanktr. 
       ”        Kameral Byråns. P. 
 ”       Postkontorstryck. P. 
 ”       Postpassblanketter. P.  
 ”       Postångfartygstryck. P.  
 
Hur mycket postångfartygstryck som fanns i samlingarna är svårt att säga, men det är en 
mycket specifik trycksakskategori. Det är viktigt att komma ihåg att samlingarna inte 
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alls var så stora på 1880-talet som dagens äldre svenska samling. Bibliotekets hela 
bestånd var 1885 av 300 000 band, en mycket stor mängd småtryck och handskrifter.120  
 
6.2 Allmänt och blandat 
 
Det här kapitlet tar upp avdelningarna bibliografi, litteraturhistoria, encyklopedi, poly-
grafi, disputationer och sällskap. 
 
Bibliografi  
Avdelningen bibliografi omfattar inte enbart bibliografier, utan även material inom 
biblioteks- och arkivväsen och bokhandel. Rubriceringen av huvudavdelningen knyter 
an till ämnet och inte endast till publikationstypen bibliografi.121 Det gemensamma för 
avdelningen är en boklig anknytning och i systemet lyder definitionen så här: 
 
Bibliografi. 
 [Med Biblioteks- och Arkiv-väsende, Bokhandel] 
 
Bibliografi består av fyra underavdelningar som är alfabetiserade på fel sätt. På den 
plats där det ska stå ett D. står det istället ett E. Avdelningens fyra underavdelningar  
börjar med tidskrifter i ämnet, därefter följer böcker som avhandlar bibliografi och de 
andra två avdelningarna är boktryckskataloger och material som rör bokhandel. Inne-
hållet i tidskrifter är brett och täcker ämnet i stort vilket förmodligen är orsaken till att 
de placeras först, eftersom de kan liknas vid polygrafer.122  
 
A. Tidskrifter 
B. Avhandlingar 
C. Boktryckskataloger 
E. Bokhandel  
 
Den tredje underavdelningen är boktryckskataloger som alltså består av kataloger som 
förteckningar boktitlar för bokauktioner och boklådor, men även titlar i musik och 
handskrifter. Det finns en särskild avdelning för de så kallade trycklistorna som 
redovisar vad tryckerierna har skickat in för pliktexemplar till biblioteken. Men allra 
först inom boktryckskatalogerna finns katalogerna för bibliotek, det vill säga de som 
förtecknar titlar på ett bibliotek eller i en samling. Avdelningen med underrubriker 
illustrerar på sitt vis bibliotekssituationen vid slutet av 1800-talet. Kungliga biblioteket 
är uppräknat som första bibliotek i a. offentliga bibliotek till skillnad mot b. som är 
enskilda bibliotek och c. som är lånbibliotek:  
 
C. Boktryckskataloger. 
     1. Bibliotekskataloger.  
            [Med b iblioteks-småtryck, blanketter, o. d.] 
        a. Offentliga Bibliotek. 
            Kongl. Biblioteket. 
            Universitets-biblioteken. 

                                                 
120 Kongl. 1886, s. IV.  
121 Lundstedt 1878 bibliografi, s. 466-472. 
122 Vi kan tänkas oss en praktisk förklaring till att tidskrifter i systemet kommer före avhandlingarna, 
böckerna, eftersom tidskrifter i de flesta fall inte delas in vidare. På latin heter tidskrifter annales och det 
skulle kunna vara en annan orsak till att de placeras först. I Dewey-systemet från 1876 inleds de nio 
huvudklasserna med en allmän avdelning där tidskrifter, periodicals, är en av flera inledande kategorier. 
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            Smärre offentliga bibliotek. 
            [=Bildningscirklars, Gillens,  
            Läsesällskaps, Läroverks-, o. d.] 
            Sockenbibliotek. 
        b. Enskilda Bibliotek. 
        c. Lånbibliotek.  
 
Det som vi nuförtiden menar med bibliografi, det vill säga en förteckning, finns på den 
andra underavdelningen som är avhandlingar. Hela avdelningen bibliografi avslutas 
med en lista som utgör underavdelningen bokhandel och här räknas diverse trycksaker 
upp, som till exempel brev, puffar och provblad. Listan börjar med föreningar och 
möten och slutar i subskriptionslistor och provblad på följande sätt:  
 
E. Bokhandel. 
 Bokhandlare -Föreningar och Möten. 
 Bokhandels -artiklar, bref, o.d 
 Bokförläggares bref och dertill hörande  
          papper. 
 Förlags- och Bokhandelsanmälningar,  
          annonser ”puffar”. 
 Subskriptions listor samt Prenumerations 
          sedlar å böcker med dertill hörande 
       prospekter, profblad, o.d. [Kronol.] 
 
Litteraturhistoria 
Litteraturhistoria är till sitt omfång en liten avdelning, vilket inte säger något om 
storleken på den faktiska samlingen. Det finns tre underavdelningar och en är ytterligare 
indelad, vilken är den svenska litterära kritiken. Trycksaker som behandlar kritik är 
sorterade kronologiskt i portföljer. Indelningen av litteraturhistoria gå r från den 
allmänna till den fornnordisk och avdelningen ser i sin helhet ut så här med högra 
kantens uppgifter: 
 
Litteraturhistoria. Litt. hist. 
 1. Allmän. + P.    ”    Allm. 
 2. Svensk. + P.    ”    Sv. 
        ”   Litterär Kritik [Kronol.]                         P.    ”     ”  Kritik. 
 3. Forn-Nordisk.                                           + P.    ”    Forn. Nord. 
 
Encyklopedi                                           
Avdelningen encyklopedi saknar vidare indelning och här finns Nordisk familjebok 
placerat som vi använt oss av och som Bernhard Lundstedt skrev artiklar i. Den första 
upplagan bestod av 18 band och två supplement och gavs ut mellan åren 1875 och 1899, 
således måste några av banden ha funnits i samlingarna när systemet var färdigt 1887.   
 
Polygrafi      
Avdelningen polygrafi består av böcker och andra trycksaker som behandlar olika 
ämnen i en och samma skrift. Signaturerna i högerkanten av systemet delar in polygrafi 
i tre huvudgrupper med signaturerna Polygr., Tidn. och Tidskr. och därefter följer den 
vidare indelning för tidningar och tidskrifter. Polygrafi är delad i två underavdelningar: 
 
1. I allmänhet  
2. Tidningar och tidskrifter 
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Underavdelningen tidningar och tidskrifter är uppdelad i fyra avdelningar och det som 
finns på a. i allmänhet, är material i form av prenumerationslistor och provnummer. Den 
fjärde avdelningen som är allmänna tidskrifterna är de som inte har fackanknytning som 
placeras på det ämne som de behandlar. I systemet finns en generell uppmaning som 
lyder: ”Facktidskrifter – Se de särskilda fack, till hvilka de höra.”  
 
a. I allmänhet 
b. Politiska, nyhets- och annons- tidningar, utgivna i 
c. Skämttidningar, flygblad och tillfällighetstidningar 
d. Allmänna tidskrifter 
 
Avdelning b. består av dags tidningar som är ordnade med Stockholm, huvudstaden, 
som inledning. Landsorten är alla orter bortsett från Stockholm, vilket gör att det sker 
efter en vedertagen definition. Den tredje avdelningen, 3), omfattar de utländska 
tidningarna som börjar med Finland, övergår i Amerika och slutar i tidningar utgivna i 
övriga länder:123  
 
b. Politiska, Nyhets- och Annons- 
     Tidningar utgifna i  
 1) Stockholm. [A lfab.] 
 2) Landsort. [Ortalfab.] 
 3) Utlandet. 

a) Finland. 
b) Amerika. 
c) Öfriga länder. 

 
Skämttidningar, flygblad och tillfällighetstidningar är uppdelade i fyra avdelningar  
och rubriceringen av tre av dem är mycket illustrativ. Jultidningarna är indelade i grisar, 
julblad och nissar och sist kommer de övriga tidningarna. De fyra avdelningarna är 
ordnade i alfabetisk ordning och hela avdelningen c. med portföljangivelse och signa-
turer ser ut så här:                                                                                   
   Tidn.                                              
c. Skämttidningar, Flygblad och                 ” Skämt. o. 
    Tillfällighetstidningar.                     tillf. 
      1) ”Grisar.”                                   P.   ”       Grisar. 
      2) ”Julblad”                                   P.   ”       Julbl. 
      3) ”Nissar.”                                   P.   ”       Nissar. 
      4) Öfriga.   ”   ”   
       a. Stockholm.                            P.  ”   ”  Sthlm. 
       ß. Landsorten.                           P.   ”   ”  Landsort.           
 
Disputationer  
Avdelningen rymmer bland annat de äldre dissertationerna som skrevs av till exempel 
Carl von Linné vars lärjungar hade till uppgift att försvara dem. De är tunna skrifter 
som förvarades och fortfarande förvaras i portföljer. Avdelningen disputationer ska 
alltså inte förväxlas med avdelningen avhandlingar, alltså böcker och broschyrer som 
avhandlar ett ämne. Disputationer är indelade i tre underavdelningar som börjar med 
universiteten och slutar i disputationer med kyrkoanknytning: 
 
 
                                                 
123 Bernhard Lundstedt gjorde en förteckning över svenska tidningar och tidskrifter som var utgivna i 
Nordamerika. Han kallade förteckningen för en bibliografisk översikt och i den finns titlar som Det rätta 
hemlandet, Fäderneslandet och Nebraska allehanda. Ur: Kongl. 1886, 1-51.   
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I. Universitets 
II. Konsistoridisputationer och teser 
III. Prästmötes- och synodaldisputationer 
 
Universitetsdisputationer är uppdelade efter universitet och tar upp de äldsta svenska 
först som är Uppsala från år 1477, sedan Lund från 1688 och sist Stockholms högskola 
som kom till 1878. De är alltså indelade med hjälp av en princip som handlar om senare 
i tid. Därefter kommer två finska universitet och sedan universitet som varit svenska 
vilka med dagens namnformer är; Tartu och Pärnu i Estland och sist Greifswald i norra 
Tyskland. De sista disputationerna är de som är utgivna av svenskar vid utländska 
universitet, vilket gör att vi menar att indelningen följer en princip om centrum och 
periferi. Inom avdelningen placeras det som är längst bort från Sverige sist i ordningen. 
På sidan 21 i vår uppsats har vi redovisat hela avdelningen disputationer. 
   
b. Finska. 
 1. Åbo. 
 2. Helsingfors. 
c. f.d. Svenska universitet.  
 1. Dorpat o. Pernau. 
 2. Greifswald. 
d. Svenskars vid utländska  
     universitet [Ortalfabetiskt.] 
 
 
Sällskap 
Nästa avdelning är sällskap och här finns till exempel material från Svenska Akademien 
som tar upp deras verksamhet. Sällskap är uppdelat i två underavdelningar som placerar 
de lärda sällskapen först: 
 
I. Lärda sällskap och akademier  
II. Sällskap för nytta och nöje, ”ordnar”  
 
De lärda sällskapen och akademierna är i indelade i allmänna, utländska och sist  
de svenska. De svenska lärda sällskapen består av en avdelning med material som rör de 
ekonomiska angelägenheterna och en för akademiska diplom och ser ut så här med 
högra kantens uppgifter. Inom klammer finns anvisning om hur materialet ska ordnas: 
 
   Lärda Sällsk. 
3. Svenska.    ”      Sv. 
 Akademiernas Ekonomis Angelä-       ”      Ekon. Ang. 
         genheter.  P.   
 Akademiska diplom. P.  ”  dipl. 

[De särskilda akademiernas och 
Lärda sällskaps, förhandlingar,  
stadgar, m.m. alfab. ordnade efter  
deras namn inom Stockholm,  
och öfriga ortalfabetiskt.] 
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6.3 Tro och tänkande 
 
Det här kapitlet tar upp avdelningarna teologi, kyrkohistoria, religionsvetenskap, 
filosofi och estetik, minneskonst och undervisning. 
 
Teologi  
På avdelningen teologi placeras skrifter som hör till kristendomen och det är stats-
kyrkan som är utgångspunkten. Den tredje underavdelningen ”sällskap och möten” 
omfattar material som är utgivna av teologiska sällskap, föreningar och deras samman-
komster. Förkortningen sf. betyder som följer och under finns en uppräkning av olika 
sällskap som till exempel bibelsällskap, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och syskon- 
och brödrasällskap. Teologi är uppdelad i fjorton underavdelningar vars ämnesmässiga 
indelning börjar med den fjärde, Bibeln, och avslutas med de andliga berättelserna: 
 
1. Större format 
2. Tidskrifter  
3. Sällskap och möten, sf. 
4. Bibeln 
5. Bibellitteratur 
6. Biblisk historia 
7. Allmän och polemisk teologi 
8. Symbolik 
9. Kateketik 
10. Homiletik och predikningar 
11. Liturgik 
12. Hymnologi 
13. Uppbyggelselitteratur 
14. Andliga berättelser 
 
Underavdelningar vars rubriker som hör samman med Bibeln är 4. Bibeln, 5. bibel-
litteratur och 6. biblisk historia. Bibeln är indelad i tre avdelningar som börjar med 
kyrkobibeln och dess delar, i mitten finns tryckta provöversättningar och sist bibeltexter 
på andra språk:  
 
4. Bibeln. 
 A. Kyrkobibeln.     

      1: Hela Bibeln. 
    2: Gamla Testamentet.     
     3. Nya Testamentet.     
 B.  Proföfversättningar. 
 1. Bibelkommissionens. 
 2. Enskildes. 
 C. Bibeltexter på främmande språk. 
 
Vi ska fördjupa oss i de avdelningarna som knyter an till de frikyrkliga rörelser, för  
att undersöka var de återfinns. Majoriteten av avdelningarna omfattar material som hör 
till statskyrkan, men den sjunde avdelningen som rubriceras som allmän och polemisk 
teologi har delvis ett annat innehåll. Där är skrifter placerade som är kritiska till 
statskyrkan. En avdelning som går att koppla samman med en frikyrklig rörelse är den 
waldenströmska frågan som hänger samman med Paul Peter Waldenström. Han 
kritiserade statskyrkan och år 1878 grundade han istället ett nytt samfund, nämligen 
Missionsförbundet. Waldenström var en flitig skribent och skrev betraktelser, bön-
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böcker och moraliska berättelserna som gavs ut i stora upplagor. Hans kritik och 
debatter om hans opposition kallades för den waldenströmska frågan och skrifter om 
den finns här på avdelningen sju som är allmän och polemisk teologi.124  
 
7. Allmän och Polemisk Teologi. 
 [= Apologotik, Dogmatik, Irenik,  
        Kritisk- o. Polemisk, Moral-  
        och Pastoralteologi.] 
 ”  Polemik och Kritik. 
 ”  Waldenströmska Frågan. 
 ” Allmän och Kritisk Teologi. 
   Latinska Disputationer. 
 
Avdelningen symbolik behandlar bekännelsetexter och olika kyrkosamfunds särart och 
motsvaras idag av det som kallas för konfessionskunskap. En avdelning är III. Sekter 
och där finns två avdelningar som motsvaras av frikyrkliga rörelser och det är baptism 
och metodism och Evangeliska brödraförsamlingen. Anhängare till Swedenborgs lära är 
väl mer att betrakta som en frireligiös rörelse:  
 
8. Symbolik. Symbol. 
 I. Bekännelseskrifter.                                    +P.   ”  Bek.skr. 
 II. Afhandlingar. +P.   ”  Afh.  
 III. Sekter.                                                              ”  Sekter. 
 a. Baptism.  P.   ”  Bapt. 
 b. Metodism och Evangeliska  
            Brödra församlingen.                               P.  ”  Metod. 
 c. Svedenborgianism.                                         ”   Svedenborg. 
 1: Svedenborgs Skrifter. Latinska              ”     ”  Lat. 
                   original upplagor. 
 2:  ”  Engelska översättningar.                   ”     ”   Eng. 
 3:  ”  Franska       ”                                     ”     ”   Fr.     
 4:  ”  Tyska          ”                                      ”     ”  Ty. 
 5:  ”  Öfriga främmande språk.                   ”     ”   Öfr. 
 6:  ”  Svenska.    ”                                       ”     ”   Sv. 
 7: Skrifter o m Svedenborgs lära.               ”    Skr. om Svedenb.  
                        Svenska.                                           ”     ”   Sv. 
 8:  ”  Utländska.                                         ”     ”   Utl. 
 9: Svedenborgs Biografi.                           ”     Sved. biogr. 
 10: Svedenborgs Vetenskapliga  
                            Skrifter.                                        ”     ”  Vet. skr. 
 11: Svedenborgianska Tid- 
                         skrifter, Predikningar.                     ”     ”   Tidskr. Pred. 
 
Väckelserörelsen växte sig stark under slutet av 1800-talet och flera samfund kom till i 
Sverige under den här perioden och hade internationella rötter. Baptis terna bildade den 
första församlingen i Sverige år 1848 och grundade på 1860-talet ett teologiskt 
seminarium i Stockholm. Anhängarna hade haft det motigt i starten, med de fick in 
medlemmar i riksdagen och vann med tiden respekt. På 1850-talet började deras egen 
tidskrift Evangelisten att ges ut och i samband med Betelseminariets etablering drygt  
tio år senare började Veckoposten att komma ut.125  
 
Avdelningen b. rubriceras som metodism och den evangeliska brödraförsamlingen.  
På avdelningen knyts metodismen samman med evangeliska brödraförsamlingen som 
                                                 
124 Frängsmyr 2002, s. 185-186.  
125 Bergsten 1982, s. 66-70.  
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grundades på 1760-talet och är en herrnhutisk sammanslutning. Metodismen har sina 
rötter i den engelska väckelserörelsen på 1700-talet och var till en början en inom-
kyrklig väckelse. Metodismen kom till Sverige på 1830-talet, men bildade egna 
församlingar först trettio år senare. År 1876 fick Metodistkyrkan enligt lag ställning 
som självständigt trossamfund, vilket innebar att de fick rätt att viga och jordfästa.126 
1873 startade de tidskriften Söndagsskolklockan och några år senare Svenska sände-
budet som var en tidskrift för hela Metodistkyrkan i Sverige.127  
 
Swedenborgs lära återfinns här ovan på avdelningen med rubriken Svedenborgianism 
och är indelad i elva avdelningar, som bland annat består av översättningar till olika 
språk.128 Emanuel Swedenborg var en mångsidig person och som författare skrev han 
bland annat verket Arcana coelestia, himmelska härligheter, som var ett stort veten-
skapligt arbete i åtta delar. De biografiska och vetenskapliga skrifterna skiljer sig från 
dem som rör hans religiösa lära.129  I registret finns fyra uppslagsord som illustrerar vad 
avdelningen innehåller för kategorier:130  
 
Svedenborgs Biografi.    5.     
       ”        Skrifter.  5. 
       ”         Lära. 5. 
Svedenborgianism.         5. 
 
På hymnologi finns en avdelning som är 3: sekternas psalmböcker. Här placeras de 
frikyrkliga rörelsernas psalmböcker, alltså baptisternas, metodisternas och grundt-
vigianismens psalmböcker. Brödraförsamlingens sånger redovisas för sig och dessutom 
finns Nya kyrkans psalmböcker som hör till Swedenborgs lära. Sekternas psalmböcker 
är placerade efter Svenska kyrkans som vi även visar från år 1819:   
                                 Teol. Hymnol.  
                                                                                Psalmb. 
      b. 1819 års psalmbok.                             ”       ”           1819.   
 c. Utdrag ur psalmboken. 
          1)  ”   1695 års psalmbok .          P.      ”       ”  Utdr. 1695 
           2)   ”  1819   ”      ”                     P.       ”       ”     ”     1819. 
 d. Psalmboks-Register och  
              Konkordanser.                         P.      ”      Reg. o. Konk. 
2: Psalmboksförslag.                                       ”     Försl. 
3: Sekternas Psalmböcker.                              ”     Sekt. 

[=Baptisters, Brödraförsamlingens,  
Grundtvigianers, Metodisters,  
Nya Kyrkans Psalmböcker.] 
Brödraförsamlingens Sånger.       P.       ”       ” 

                                                                                      
På uppbyggelselitteratur finns en lista som räknar upp olika samfunds och sällskaps 
broschyrer och den avslutas med traktat bland annat från samfundet Pro Fide et 
Christianismo och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen:131  
 
                                                 
126 Frängsmyr 2002, s. 185-186. 
127 Lundstedt 1894, s. 202, 207. 
128 Det fanns anhängare t ill Swedenborgs lära under andra hälften av 1700-talet och i Stockholms högre 
samhällskretsar uppfattades den som en ockult religion. Under 1800-talet fick läran nya anhängare och på 
1880-talet bildades det swedenborgiska samfundet. Ur: Jonsson 2000, Swedenborg.  
129 Frängsmyr 2000, s. 296-298. 
130 Idag är Swedenborg en egen avdelning och en del av materialet utgörs alltså av suecana extranea. 
131 Samfundet bildades år 1771 för att främja kristen tro, bland annat genom bokutgivning. Ur: Pro Fide et 
Christianismo 1994, s. 292. 
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13. Uppbyggelselitteratur. 
         ”  Broschyrer. Utan utsatt år. (alfab. ordn.) 
         ”     ”       Med författarnamnen utsatta. (A-Ö.) 
 Anonyma. (Kronol.) 
  Bibelspråk och Verser. (Kronol.) 
  Böner (Icke Officiela). 4o, 8o o. 12o. (Kronol.) 
  Några Sentenser och Böner. (Kronol.) 
  Småskrifter i Paket. 
  Traktater, Numrerade. Med Serietitlar. 
 ”             ”            Utan Serietitlar. 
 ” Evangeliska Fosterlands Stiftelsens. 
      ”   Evangeliska Sällskapets Skrifter. 
      ”      Finska Evangeliska Sällskapets ”. 
      ”      F. R. S. 1-43. 
      “      I . H. S. 
      “      Pro Fide et Christianismus. 
      ”      Stockholms Missionsförenings. 
 
Det religiösa budskapet spreds inte enbart genom predikningar, utan även i småskrifter. 
Under konventikelplakatets tid, från 1726 till 1858, hade det inte varit möjligt att samlas 
till religiösa möten utanför statskyrkan. Skrifterna blev ett sätt att missionera på och 
under 1800-talets första hälft spreds traktaten i miljontals av de så kallade traktat-
sällskapen. Utgivningen fortsatte och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen var ett av de 
samfund som förde ut sitt budskap i traktat.132  
  
På avdelningen teologi finns flera listor och en av dem är i alfabetisk ordning och finns 
på underavdelningen tretton som rubriceras uppbyggelselitteratur. Den består av sund-
skrifter i flera upplagor och listan börjar med titeln på bokstaven a och slutar med 
kategorin Ädelstenar. Problemet med ordningen är att om den baserar sig på första ordet 
i titeln eller i uttrycket, borde Små ax stå på bokstaven s, eftersom God säd är uppställd 
på bokstaven g. Listan har en och samma signatur, som är Teol. Uppbygg. och alla 
skrifterna är insorterade i portföljer. Det ser ut som följer, sf.   
 
Särskilda Sundskrifter i flera upplagor, sf. 
 [Anvisning till daglig bibelläsning. 
 Ax., små ax 
 Blad från Lifsens Träd. 
 Brefmissionären. 
 Daggdroppar. 
 Fridshelsningar. 
 Förgät mig ej! 
 God Säd. 
 Guldkorn. 
 Minne af Julafton. 
 Perlor. 
 Sanningsblad. 
 De Tusendes Skatter. 
 Ädelstenar.] 
 
 
Kyrkohistoria  
Utöver teologi behandlas religion i avdelningarna kyrkohistoria och religionsvetenskap, 
vilka är små avdelningar i systemet. Kyrkohistoria är indelad i tre underavdelningar som 
börjar med den allmänna kyrkohistorien för att sedan övergå i svensk kyrkohistoria och 

                                                 
132 Gelfgren 2003, s. 105-109. 
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avslutas med det svenskamerikanska: 
 
A. Allmän [med Missionshistoria] 
B. Svensk 
C. Svensk-amerikansk  
 
Vi lyfter fram den svenskamerikanska avdelningen, eftersom den är mest utvecklad och 
har svensk anknytning. Vi visar avdelningen tillsammans med högra kantens uppgifter 
och det finns ingen underordnad signatur till Sv. Amer. som knyter materialet till 
Augustana synoden.                                                                 
                                                                                                         Kyrk. hist.  
C. Svensk-amerikansk.                 ”  Sv. Amer. 
       ”  Allmän. Augustana Synodens Stadgar.         P.    
 ”  Augustana synodens årsmöten.    P. 
 ”  Konferenser. Illionois, Iowa, Kansas.               P.  
 ”               ”           Minnesota, New York. 
 
Den svenskamerikanska kyrkohistorien har följaktligen en vidare indelning för material 
som rör Augustana synoden. Här finns en lista på trycksaker som går från det allmänna 
med stadgar och tryck från årsmöten till det mer specifika i form av konferensmaterial.  
 
Religionsvetenskap 
På avdelningen religionsvetenskap återfinns endast material som behandlar icke kristna 
religioner och den är indelad i två underavdelningar, nämligen: 
 
A. Allmän, med klassisk mytologi 
B. Nordisk mytologi  
 
På den allmänna religionsvetenskapen placeras material som har anknytning till  
mormoner och judar, som är de enda indelningarna som finns på religionsvetenskap. I 
en anmärkning påpekas att avdelningen med rubriken judar även innehåller skrifter från 
de mosaiska församlingarna i Sverige. Judiska församlingar har funnits i landet sedan 
1774. Mormoner är placerade före judar, vilket möjligtvis kan bero på att mormoner, 
idag Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, anser att hela Bibeln är en helig skrift 
tillsammans med Mormons bok. Just år 1878 översattes Mormons bok till svenska. 
 
                                                                   Rel. vet. 
A. Allmän, med Klassisk Mytologi.                   +P.   ”   Allm. 
       ”  Mormoner.                                                  P.  ”     ”   Morm. 
       ”  Judar. [med skrifter rörande Mosaiska  
               församlingarna i Sverige.]                   +P.  ”    ”    Jud.    
 
Filosofi och estetik  
Filosofi och estetik är inte indelat, vilket stämmer överens med andra äldre system.133  
 
Minneskonst 
Avdelningen innehåller material i mnemoteknik, alltså i konsten att lära sig att minnas 
och använda sig av inlärningsknep. Rubriken är ditskrivet i efterhand i det exemplar 
som vi har använt oss av. Tillägget beror på att minneskonst är ett uppslagsord i 

                                                 
133 Hansson 1999, s. 156. Nä r det gäller avdelningen minneskonst återfinns den under filosofi i den 
version av systemet som används idag.  



 44 

registret, men saknas i systemet. Vi betraktar minneskonst som en egen avdelning, 
eftersom den har fått en egen signatur som är Minnesk. som också är ditskriven i 
efterhand. Avdelningen saknar vidare indelning. 
 
Undervisning 
Avdelningen undervisning är omfattande och till största delen knyts den till de svenska 
institutioner som bedrev undervisning vid slutet av 1800-talet. Den tredje under-
avdelningen, C., består av allmän undervisning och därefter följer undervisnings-
anstalter som består av skrifter från universitet och olika kategorier av skolor. Den 
femte underavdelningen rubriceras som abnormes undervisning. Indelningens bakom-
liggande ide kan vara att den går från det som ansågs vara det normala till det 
irrationella som rubriceras som abnormes undervisning. 134 De sista underavdelningarna, 
F. och G., har en annan inriktning som handlar om vett och etikett och böcker för barn. 
Umgängesbildning består av material som handlar om umgänge och tidens seder och 
här finns trycksakerna som bland annat tar upp sätt att skriva brev på och hur tal hålls.  
 
A. Tidskrifter  
B. Sällskap och möten 
C. Allmän 
D. Undervisningsanstalter 
E. Abnormes undervisning 
F. Allmän umgängesbildning 
G. Barnböcker 
 
Undervisning är enligt en definition inom klammer undervisnings- och uppfostrings-
väsen. Till den allmänna undervisningen hör pedagogik, enligt en definition på den 
allmänna undervisningen som är C.  
 
Undervisning. 
  [=Undervisning- och Uppfostringsväsende.] 
 A. Tidskrifter. (A lla slag). 
 B. Sällskap och Möten.  
         [Lärjungeföreningar - Se de särskilda  
             läroverk, inom hvilka de äro bildade!] 
  C. Allmän.  
     [=Undervisnings- och Uppfostrings  
        lära i allmänhet, Pedagogik.] 
      ”  Pedagogiska Reseberättelser. 
 
Underavdelningen D. undervisningsanstalter är uppdelad i elva olika avdelningar och de 
ger en bild över de institutioner som bedrev någon form av undervisning vid slutet av 
1800-talet. Indelningen börjar med universitet, som följs av allmänna läroverk och 
därpå följer flickskolor och folkskolor. Med den femte avdelningen börjar en annan 
kategori av skolor som inleds med folkhögskolor, därefter kommer arbetareinstitut och 
borgareskolor och indelningen avslutas med söndagsskolor. Det följs av tillämpnings-
skolor med en praktisk inriktning, andra skolor och sist skolor i andra länder eller 
utländska i Sverige.  
 
 
 

                                                 
134 Hansson 1999, s. 160.   
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1. Universitet 
2. Allmänna (elementar) läroverk 
3. Flickskolor 
4. Folkskolor, 
5. Folkhögskolor 
6. Arbetareinstitut och borgareskolor 
7. Seminarier och missionsskolor  
8. Söndagsskolor 
9. Tillämpningsskolor 
10. ”Andra skolor”  
11. Svenska skolor i främmande land och främmande skolor i Sverige  
 
Avdelningen 1. universitet består bland annat av trycksaker som diplom, examensintyg, 
program, vetenskapliga publikationer, årsskrifter och valsedlar. På avdelningen med de 
allmänna läroverken finns material som anmärkningsböcker, lärokurser, skolkataloger, 
stipendier och material av och om lärjungeföreningar. På de övriga avdelningarna finns 
bland annat årsberättelser, föreläsningskurser, kataloger och program. Avdelningen 
”andra skolor” består av specifika skolor, som till exempel Hillska skolan som låg på 
området Barnängen i Stockholm. Material som rör skolor för psykiskt funktions-
hindrade är placerade på en egen avdelning som heter abnormes undervisning.  
 
E. Abnormes Undervisning. 
 [=Blinda, Döfstumma, Idioter.] 
 1. Tidskrifter. 
 2. Sällskap och Möten. 
 Döfstumföreningar. 
 Föreningen för Arbetshem för blinda. 
 Föreningar för Sinnesslöa barns  
               vård, Idiothem. 
 3. Abnorma Skolor. [Ortalfab.] 
 4. Skrifter om och för döfstumma,  
                 ang. deras undervisning, o.d. 
 5. Skrifter för blinda, Blindtryck. 
 6. Skrifter om idioters vård. 
 
Abnormes undervisning kan idag uppfattas som stötande, men har sin grund i hur 
dåtiden benämnde den här undervisningsformen. Det gäller även för rubriker som 
”skrifter om idioters vård”. 135 
 
På underavdelningen barnböcker placeras olika kategorier av läroböcker som läseböcker 
och berättelser och sagor. ABC-böckerna är indelade i två kategorier som resulterar i 
fyra avdelningar och den första kategorin är de kungliga och därefter följer den andra  
som delar in efter språk i alfabetisk ordning. Den andra avdelningen som är b. består av 
fyra språk som också redovisas alfabetiskt:  
  
3. Abc-böcker. 
 a. Kongliga 1700- 
 b. Franska, Italienska, Ryska, Tyska. 

                                                 
135 Idioti var på den här tiden en medicinsk term för sinnesslöhet och sinnessvaghet som ansågs vara 
medfödd eller som hade utvecklats i barndomen. 1884 skrev medicinalrådet Fredrik Björnström att enligt 
en beräkning skulle ” … idioternas antal något öfverstiga de egentligen sinnessjukes och utgöra 14 à 15  
på 10,000 invånare, eller 1 på 700, samt det manliga könet vara mer utsatt derför än det qvinliga.”.  
Ur: Björnström 1884, sp. 419-420. 
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 c. Latinska 1700- 
 d. Svenska 1700- 
 
Att de kungliga ABC-böckerna placeras först tycker inte vi är anmärkningsvärt, särskilt 
med tanke på att systemet är från slutet av 1800-talet. Vi menar att det inte finns någon 
anledning att dra långtgående slutsatser av den här ordningen, utan vi konstaterar att det 
sker och är gjort för mer än 125 år sedan. Det är möjligt att vi själva skulle ha gjort så 
idag på 2000-talet och vi vill inte heller tolka in dagens synsätt på en förfluten tid.    
 
6.4 Kultur och konst 
  
Under det här kapitlet redovisar vi avdelningarna språkvetenskap, litteratur, skön konst, 
skrivkonst, musik, teater, ludi och sport. 
 
Språkvetenskap  
Avdelningen är kortfattad och underavdelningarna redovisas i alfabetiskt ordning och 
inleds med skrifter som är allmän och jämförande språkvetenskap. Den alfabetiska 
ordningen är bedräglig och ett exempel på det är avdelningen åtta som är inordnad på 
bokstaven i och omfattar fyra språk, vilka är italiensk, portugisisk, romansk och spansk 
språkvetenskap. Avdelning nio är lappsk språkvetenskap, som idag skulle rubriceras 
som samisk. Den elfte underavdelningen är moesogötisk, vilket är ett äldre uttryck för 
gotisk språkvetenskap. Utomeuropeiska språk är sammanförda på avdelning tolv som är  
semitisk språkvetenskap och inom klammer definieras vilka språk det innefattar. Den 
svenska språkvetenskap är den enda som är ytterligare indelad och eftersom språken 
redovisas i alfabetisk ordning får den svenska en placering långt ned i listan. Den sista 
avdelningen blir österländsk eftersom den börjar på bokstaven ö och består av sanskrit, 
kinesisk och egyptisk språkvetenskap.  
 
Inga fler utomeuropeiska språk har någon plats på avdelningen, vilket kan bero på vilka 
trycksaker som faktiskt finns i den svenska samlingen. Vi menar att en tolkning av 
hanteringen av språken är att behandlingen går från det nära till det mer avlägsna sett ur 
ett svensk perspektiv.136 I semitiska och österländska språk sammanförs flera, medan 
andra språk i många fall är en egen avdelning. De romanska språken har placerats under 
två avdelningar, sex och åtta, medan de germanska språken finns på fler avdelningar.  
Vi uppfattar det som att ambitionen med indelningen inte har varit att återspegla en 
strikt vetenskaplig språkindelning. Vi menar att syftet med uppräkningen har en mer 
praktisk bakgrund, eftersom det handlar om uppställning av skrifter på ett bibliotek för 
att de i första hand ska kunna hittas. När det gäller signaturerna konstrueras de utifrån 
det första språket om klassifikationen består av flera, exempelvis förkortas dansk och 
norsk språkvetenskap med; Språkvet. Dan. 
 
 X) 
Språkvetenskap. 
 1. Allmän och Jemförande. 
 2. Dansk och Norsk. 
 3. Engelsk och Anglosaxisk. 
 4. Finsk. 
 5. Forn-nordisk och Ny-Isländsk. 
 6. Fransk. 
 7. Grekisk. 

                                                 
136 Hansson 1999, s.161.  
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 8. Italiensk, Portugisisk, Allm. Romansk o. Spansk. 
 9. Lappsk. 
 10. Latinsk. 
 11. Moesogötisk. 
 12. Semitisk [=Arabisk, Chaldeisk, Hebreisk, m.fl.d.] 
 13. Slavisk. [=Rysk, Polsk, o.d.] 
 14. Svensk. a. Ordböcker. 
 b. Afhandlingar. 

c. Dialekter. 
 15. Tysk med Holländsk. 
 16. Österländsk [=Sanskrit, Kinesisk, Egyptisk.]  

X) Metrik, Prosedik, Retorik. 
 
Eftersom systemet är skrivet för hand på en given pappersyta, påverkar det utformning 
av systemet. Om det varit satt med trycktyper hade det varit lättare att flytta om dem, 
men när texten är skriven förhand krävs det mer arbete för att genomföra ändringar. 
Språkvetenskap har därför blivit extra kompakt, vilket syns i underavdelning 14. som är 
svensk språkvetenskap. Indelningen i ordböcker, avhandlingar och böcker om dialekter 
pressas samman på grund av att utrymmet på sidan håller på att ta slut.  
 
Litteratur 
Avdelningen litteratur tar upp fem sidor i systemet. Enligt en definition under huvud-
avdelningen omfattar den skönlitteratur, dramatik, romaner och vitterhet.137 Litteratur är 
uppdelad i två underavdelningar som inleds med den utländska litteraturen: 
 
A. Främmande  
B. Svensk  
 
Underavdelningen som rubriceras den främmande litteraturen är indelad i stort sett som 
språkvetenskap och den utomeuropeiska litteraturen samlas på avdelningen österländsk. 
De fornnordiska sagorna som finns på 4. som är fornnordisk litteratur är delvis ordnade 
efter hur de redovisas i ett särskilt verk, som är Möbius catalogus librorum islandi-
corum. ABC-böcker på samiska ska placeras här på avdelningen lappsk litteratur, 
följaktligen hör de alltså inte till undervisning som de övriga ABC-böckerna. Katekeser 
på samiska hör även de hit och inte till teologi där de övriga katekeserna finns. På 
avdelningen 9. lappsk finns en rubrik som lyder; ”abc-böcker och Katekeser samt 
Estnisk Litteratur”.  
 
Svensk litteratur är indelad i sex avdelningar som börjar med den fornsvenska och slutar 
med ”anekdoter, charader och gåtor”. Gåtor är vanligtvis en kort textform.  
 
I. Fornsvensk 
II. Folklitteratur 
III. Vitterhet 
IV. Dramatik 
V. Romaner och noveller  
VI. Anekdoter, charader och gåtor  
 

                                                 
137 Idag finns ingen avdelning som rubriceras som litteratur i systemet, utan istället finns en avdelning 
som benämns romaner och en annan som heter vitterhet. I versionen av systemet som trycktes 1906 är 
anekdoter en självständig avdelning, men nuförtiden hör anekdoter till  vitterhet. I 1906:års version är 
romaner en underavdelning till vitterhet, men idag utgör den en egen avdelning. Ur: Svenska 1906.  
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På III. vitterhet finns tillfällighetsverser och tal och den tredje avdelningen som vi visar 
nedan är ett exempel på en lista. Uppräkningen består av bland annat av sånger, verser 
och tal i särskilda ämnen och indelningen slutar i önskningar. Verserna börjar med 
boktryckareverser och är sedan grupperade i tre större kategorier. Trycksakerna var 
sorterade i portföljer och signaturen för alla tillfällighetsverser och tal i särskilda ämnen 
är: Vitt. Sv. Tillf. verser. Särsk. ämnen. 
 
C: Angående särskilda ämnen. 
  Fosterländska sånger. 

       a. För Bergsmän, Jägare, Skolor, Folksånger. 
      b. Militära. Krigs- o. Soldatsånger. 
                   ”  Soldater. Skarpskyttar. Flottan. 
                  ”  Beväringsvisor 
 Skandinaviska Sånger [Jfr. Studentmöten.] 
 Historiska Poemer, Verser och Tal. [Kronol.] 
 Boktryckareverser. 
     Verser över Eldsvådor, Olyckor, Vattuflöden,  
          Järtecken, Under, Hungersnöd, Farsoter,  
          Naturhändelser och vid insamlingar  
          för nödlidande, brandskadade [Kronol.]   
     Verser över Ställen, Orter med deras  
          märkvärdigheter, kyrkors invig- 
           ning, o.d. 
      ”  Tidens Seder, Yppighet, Öfverflöd, Tobak,  

     Brännvin, Kaffe, Punsch, Maskerader,  
     Baler, Spel, Lotteri, Vexelkurs, Handel,     
     Årstidernas nöjen, 1:a Maj-sånger, o.d.  
Önskningar vid Nyår, Namnsdagar, etc., 
     Tacksägelser, Tiggerie r, Julklappar,  
     Fastlagsris, Affischör- o. Klockare-verser. 
 

Överbibliotekarie Klemming gjorde en bibliografi som förtecknade den dramatiska 
litteratur i Sverige fram till och med 1875 och indelningen i verket hör ihop med 
ordningen i samlingen. Inom den andra klammern på svensk dramatik står att den första 
samlingen är ordnad efter uppställning i Sveriges dramatiska litteratur. Indelningen 
börjar med den svenska dramatiken och den femte och sjätte avdelningen kopplas 
samman med utlandet och sist finns publikations typen kalendrar för teatrar: 
 
IV. Dramatik. 
 1. Svensk. 
     [Med Baletter, Prologer, Epi- 
          loger och Smärre Divertissiment.] 
   Första Samlingen.  
     [Ordnad kronologiskt efter  
           Klemming, Sveriges Dramati- 
           ska Litteratur.] 
   Andra Samlingen. 
     [Alfab. ordnad efter förf. namn  
          och hufvudord.] 
 2. Pantomimer och Karuseller. 
 3. Oratorier. Ord till Konserter. 
 4. Quasi-dramatik. 
 5. Främmande i Sverige. 
      6. Främmande om Sverige. 
      7. Teaterkalendrar. 
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Romaner och noveller är uppställda i tidsperioder, som är romaner tryckta före 1800 och 
från och med 1800. Därefter följer en språklig indelning, vilken är översättningar till 
andra språk, på andra språk och sist E. om Sverige på andra språk än svenska. Det hela 
ser ut så här i systemet och b. omfattar romaner och noveller som förr kom ut i häften.  
 
V. Romaner och Noveller. 
 A. Före 1800. 
   1. Samlingar. [Alfab. efter titelns 1o ord.] 
         2. Särskilda. [Alfab. efter förf.namn eller  
                                hufvudord.] 
 B. Från och med 1800. 
          1. Samlingar 
               a. Större. 
               b. Mindre och hophäftade berättelser. 
          2. Särskilda. 
 C. Öfversättningar af Svenska Romaner.  
            [Alfab. ordnade efter språk och derinom  
             efter författarenamn.]  
 D. Svenskars på främmande språk.  
       E. Främmande om Sverige. 
 
Beträffande indelningen av romaner och noveller är de bland annat indelade i tids-
perioder. Att dela in dem i ämnen är inte så enkelt, eftersom det nästan kräver att 
personalen läser igenom romanerna. I samlingen sorteras de efter författare, titelns 
huvudord eller efter det första ordet i titeln. På sidan 29 i vår uppsats har vi skrivit om 
att August Strindberg var en av dem som tjänstgjorde i den svenska samlingen. Han var 
anställd som amanuens och skrev bland annat sin roman Röda rummet under sin tid på 
Kungliga biblioteket. Den kom ut 1879. Det är här på avdelningen romaner och noveller 
som den placerades.138  
 
Skön konst  
Avdelningen skön konst återfinns på sidorna 18 och 19 i systemet, för den läsare som 
vill jämföra. Uttrycket skön konst är en översättning av franskans Beaux artes.139 
Avdelningen är indelad i tre underavdelningar som slutar i en särskild publikationstyp 
som är planscher: 
 
I. Allmän 
II. Konsttopografi 
III. Planscher 
 
På den första underavdelningen som rör den allmänna konstvetenskapen finns en 
definition av vad skön konst består av. Definitionen inkluderar i stort sett hela skön 
konst, men arkitektur hänvisas till avdelningen teknologi.  
 

                                                 
138 I Röda rummet beskriver Strindberg den sociala skiktningen i samhället och den snabbt växande 
arbetarklassen. Arbetarna kunde i slutet av 1800-talet utveckla en självmedvetenhet som inte varit möjlig 
i det gamla ståndssamhället. I romanen uttrycker en arbetare kraftfullt en förhoppning, en apokalyptik, om 
en ny tid inför några välgörenhets damer på följande sätt: ”Och det kommer en dag, då det blir än värre, 
men då, då komma vi ner från Vita Bergen, från Skinnarviksbergen, från Tyskbagarbergen, och vi komma 
med ett stort dån som ett vattenfall, och vi sak begära igenom våra sängar, Begära? Nej, ta! Och ni ska få 
ligga på hyvelbänkar, som jag har fått, och ni ska få äta potatis så att era magar ska stå som trumskin … ”.  
Ur: Dahlberg 2003, s. 222. 
139 Hansson 1999, s. 163.  
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Skön konst. 
 I. Allmän. 
      [=Skön Konst i allmänhet, Konsthistoria, Emble- 
        matik, Teckning, Målning, Dekorativ Konst och  
        Skulptur. - Arkitektur. Se Teknologi.] 
        
Planscher består av en andra avdelning som är särskilda planscher som är indelad i åtta 
olika kategorier som är; kartverk, svenska konstnärer, svenska kopparstick, svenska 
litografier och träsnitt, karikatyrer, ritböcker, diverse planschverk och slutligen 8. 
ljustryck. Ljustryck är ditskrivet i efterhand och det beror på att ljustryck finns med som 
uppslagsord i registret, men har saknats som avdelning i systemet. Vi tar även upp en 
del av underavdelningen planscher på sidan 88 i uppsatsen. 
 
Skrivkonst 
Avdelningen skrivkonst upptar en liten del av systemet och är indelade i två under-
avdelningar vars rubricering talar om vad de handlar om, nämligen: 
 
1. Skönskrift 
2. Stenografi 
 
Underavdelningen skönskrift har en vidare indelning med material som rör förskrifter 
och en hänvisning till avdelningen arkeologi för medeltidskrift:  
 
                                                                   Skrifk. 
1. Skönskrift.  P.           ” 
 Förskrifter.                             Ligg. Fol. P.          ”  Förskr. 
 [Medeltids skrift - Se Arkeol. Ligg. Fol.P.] 
 
Musik  
Avdelningen musik är mycket omfångsrik i systemet och består till största delen av 
musikalier, det vill säga noter. De fyra underavdelningarna på musik inleds som i 
många fall med tidskrifter och avlutas med specifika trycksaker, nä rmare bestämt  
konsertprogram: 
 
I. Tidskrifter 
II. Allmänt 
III. Musikalier 
IV. Konsertprogram 
 
Musikalier är uppdelade i fem avdelningar som börjar med blandad musik för att 
avslutas med den femte som är noter för skolor och övningar. Avdelningarna är de här: 
 
A. Blandning  
     [=Instrumentalmusik och sång] 
B. Instrumentalmusik  
C. Sång 
D. Folkmusik 
E. Skolor och övningar 
 
Inom avdelningen stränginstrument som hör till B. instrumentalmusik finns en fjärde 
avdelning som rubriceras som pianoforte, vilket är piano. På sidan 90 i vår uppsats finns 
ett större urklipp från avdelningen. Noterna för piano är bland annat indelade i spel med 
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fyra händer och därefter med två händer, vilket betyder att två eller en person spelar 
piano. På piano finns noter för sonater, teatermusik, dansmusik och marscher. Noter för 
sång är indelade i exempelvis ackompanjemang, not- och sifferskrifter, flerstämmiga 
sånger och sånger för en röst. När det gäller underavdelningen folkmusik är den 
grupperad på samma sätt som de övriga, med rubriker som till exempel flöjt, violin, 
klarinett och sång. 140  
  
Teater 
Avdelningen teater är liten i systemet och innehåller bland annat affischer och program 
till teatrar och cirkus. Teater är indelad i fyra underavdelningar: 
 
1. Allmänt 
2. Teater, kungliga 
3. Teateraffischer och program 
4. Teaterbiljetter och kontramärken 
 
Uppdelningen går från böcker och trycksaker som generellt handlar om teater till att 
sluta i trycksaker i form av olika kategorier av biljetter. På den andra underavdelningen 
som upptar material som behandlar de kungliga teatrarna finns även de övriga teatrarna : 
 
Teater. Kongl. 
    ”   öfriga, Icke Kongl. 
  
Ludi  
Avdelningen ludi består av trycksaker som behandlar spel, lekar och nöjen enligt en 
definition inom klamrar. Rubriken är en latinsk term för lekar och spel som går tillbaka 
till antiken. Ludi är indelad i tre underavdelningar i alfabetisk ordning: 
1. Allmänt och lekar 
2. Blomster- och solfjädersspråk 
3. Spel 
 
Den tredje som är spel är indelad i fem avdelningar där den första rubriceras som 
allmänt, som bland annat omfattar tärnings- och brädspel. Kortspel som är c. är vidare 
indelad alfabetiskt i patiens och spelkort. Det är inte själva schack- och biljardspelen 
som finns i samlingarna, men däremot finns det spelkort och sällskapsspel.  
 
3. Spel. 
 a. Allmänt. [Tärning, Bräda, m.fl. d.] 
 b. Biljard.  
 c. Kortspel. 
       Patience. 
       Spelkort . 
 d. Schack. 
 e. Sällskapsspel. 
 [Jfr. ock Sk. K. Pl.v, Ligg. Fol. Litogr., s.19.] 
     
Enligt en uppmaning inom klamrar sist på avdelning e. hänvisas en del av sällskaps-
spelen till avdelningen skön konst och där inom till  planschverk i liggfolioformat.  
 
 

                                                 
140 Nuförtiden är musiksamlingen med noter en helt egen samling. 



 52 

Sport 
Innehållet i avdelningen sport förklaras med hjälp av en definition som meddelar att i 
sport ingår fäktning, gymnastik, ridning, körkonst, simkonst, skid- och skridskoåkning 
samt velocipedåkning - cykling. Sport är indelad i följande sex underavdelningar som 
inleds med tidskrifter och sällskap och möten, som följs av fäktning och som slutar i 
rid- och körkonst. Uppställning är inte alfabetisk och förmodligen är fäktning den äldsta 
aktiviteten som är beskriven i skrifter som finns i Kungliga bibliotekets samlingar:141 
 
1. Tidskrifter 
2. Sällskap och Möten. Alla slag 
3. Fäktning 
4. Gymnastik 
5. Simkonst 
6. Rid- och körkonst 
 
Sport är upplagd på så sätt att det finns egna avdelningar för vissa sporter och andra  
återfinns på den andra underavdelningen som är sällskap och möten:  
 
2. Sällskap och Möten. Alla slag. 
    [=Boll-, Cricket-, Crocket-, Fäkt-,  
    Gymnastik-, Kapplöpnings-,  
    Trafkörnings-, Ridhus-, Skidlöpnings-,  
    Skridsko-, och Velocipedåknings-  
    o. d. föreningar o. möten.] 
 
Material som handlar om de här sporterna är resultatet av föreningsverksamhet och 
möten, som exempelvis tävlingar. Vid slutet av 1800-talet kunde cyklister samman- 
kallas till lopp med hjälp av flygblad. I registret finns hänvisningar från både krocket-
spel och kricketspel till sport på sidan 55 i systemet där de återfinns som sällskap. Sist 
på sport under avdelningen kapplöpning finns en uppgift som uppmanar användaren att 
jämföra med andra avdelningar, som till exempel ekonomi och krigsväsen. Uppman-
ingen att jämföra ser ut så här:  
 
[Jfr. ock Husdjursskötsel, Veterinär o. Krigsväs .  
Fiske, Jagt – Se Ekonomi ; Kappsegling, Rodd –  
Se Sjöväsende ; Målskjutning - Se Krigväs,] 
 
6.5 Historiska ämnen 
 
Här redogör vi för avdelningarna som är kulturhistoria, historia, biografi, porträtt, 
minnesstoder, genealogi och adelshistoria, heraldik, ordensväsen och ordenshistoria, 
numismatik och arkeologi.  
 
Kulturhistoria  
På avdelning kulturhistoria finns både material om utländsk och svensk kulturhistoria på 
svenska språket. Kulturhistoria är indelad i följande två underavdelningar: 
  
 
                                                 
141 Sport beskrivs av Nordisk familjebok  som lekar och nöjen som vanligtvis sker utomhus och är någon 
form av kroppsövning som exempelvis fiske, fäktning, gymnastik, jakt, kapplöpning, ridning, rodd eller 
simning. Ur: Sport 1891, sp. 285. Ordbokens alfabetiska redovisning är ett par år efter att systemet var 
färdigställt. Nuförtiden hör avdelningen fäktning i systemet till krigsväsen i den svenska samlingen. 
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A. Allmän och utländsk 
B. Svensk 
 
Svensk kulturhistoria som är den andra är alfabetiskt indelad i fyra avdelningar som 
slutar i skrifter som rör kostymkunskap. Den första allmänna och blandade avdelningen 
saknar vidare indelning, medan de andra tre är mer indelade och deras rubriker talar om 
vad de handlar om.  
 
1. Allmän och blandad 
2. Ceremoniväsen 
3. Fester 
4. Kostymkunskap 
 
Ceremoniväsen innehåller i huvudsak kungliga- och hovceremonier, ceremonier vid 
riksdagen och slutligen ceremonier vid högtider och vid olika typer av fester. Ordningen 
är alltså först de kungliga, sedan ceremonierna vid riksdagen och slutligen de som rör 
till exempel fester, illuminationer och promotioner. Den sista underavdelningen som är 
kostymkunskap är alfabetiskt indelad i tre avdelningar som i huvudsak behandlar 
dräkter, klädedräkter och uniformer.142  
 
4. Kostymkunskap. 
 a. Drägter, Hof- o. Ordenskostymer,  
        Moder, Teaterkostymer samt  
        Taflor ur lifvet.   
 b. Klädedrägt och Moder med  
        Nationella klädedrägten  
        1773-1778.  
    c. Uniformer. 
 
”Tavlor ur livet” och uniformer är trycksaker i större format och en stor del av de 
trycksakerna är förmodligen bilder. Avdelningen b. omfattar även skrifter som tar upp 
den nationella klädedräkten som var aktuell under 1700-talet. Trycksaker som knyter an 
till fester med anledning av expeditionen till Nordostpassagen, är placerade på avdel-
ningen resor som vi redogör för på sidan 59 i uppsatsen. 
 
Historia 
Avdelningen historia är indelad i tre underavdelningar som visar att det även finns en 
allmän avdelning med skrifter om historia. 
 
A. Allmän 
B. Utländsk  
C. Svensk  
 
Den allmänna historien är indelad i två avdelningar som är ”samlingar och tidskrifter”  
och världshistorien. Den utländska historien är delad i tretton avdelningar som redovisas 
i alfabetiskt ordning. Vi har tidigare redovisat att den utländska språkvetenskapen och 
den utländska litteraturen var fokuserad på Europa och på samma sätt är det med 

                                                 
142 På sidan 172 i Joacim Hanssons avhandling från 1999 redovisas klassen Mbib i SAB-systemet från 
1921. Den heter moder och klädedräkten och han har skrivit ett frågetecken och undrar om det inte ska 
vara mode. Ordet moder finns med i systemet från 1887 på avdelning kostymkunskap på två ställen.  
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utländsk historia, vilket förmodligen beror på vad som finns i den svenska samlingen. 143 
Den utomeuropeiska historien samlas under två avdelningarna där den andra omfattar 
både asiatisk och afrikansk historia, men de är de enda som får var sina signaturer av de 
som innehåller flera länder i rubriken. Signeringen lyder ”As. o. Afr.” och de får en 
topplacering tack vare att de börjar på bokstaven a. Vi kan tänka oss att utformningen av 
den geografisk indelning kan förklaras med hjälp av en princip om centrum och periferi. 
Hela avdelningen redovisas på sidan 86-87 i uppsatsen. 
 
1. Amerikansk  
2. Asiatisk och afrikansk  
 
Vi visar här nedan de tre sista avdelningarna på svensk historia och nummer fyra är 
särskilda tidevarv som knyts till olika regenter och som slutar med f. som är Carl XIII-
Oscar II. Oscar den II regerade när systemet gjordes på 1880-talet och därför saknas 
tidsangivelsen. När det gäller svensk krigshistoria är den placerad här och inte på 
avdelningen krigsväsen och den sista avdelningen är 6. svenskars historia i utlandet. 
   
4. Särskilda tidehvarf. 
 a. Före Gustaf I. [- -1521.] 
 b. Gustaf I - Karl IX. [1521-1611.] 
 c. Gustaf II Adolf - Christina [1611-54.] 
 d. Karl X - Karl XII [=1654-1718.]  
 e. Ulrika Eleonora - Gustaf IV Adolf [1718-1809.] 
 f. Carl XIII - Oscar II.  
5. Krigshistoria, Svensk. 
  ” Regementshistoria. 
     ”  Sveriges krig, Samtida berättelser,  
                bulletiner, m.m. 
     ”           ”    Illustrationer, planscher. Ligg. Fol. 
6. Svenskars i utlandet. 
 a. Forna Sverige.  
 b. Svenskarnas i Amerika. 
 [Se ock Kyrkohistoria, Svensk å s. 8. ] 
 
På den sjätte avdelningen placeras material som tar upp historia om Sveriges gamla 
besittningar i a. det forna Sverige. Den sista avdelningen b. innehåller svensk-
amerikansk historia och under finns en uppgift som även hänvisar användaren till 
avdelningen med den svenska kyrkohistorien. 
 
Biografi  
Avdelningen biografi som finns på sidan 26 och 27 i systemet för den läsare som vill 
följa med, är indelad i två underavdelningar där den andra är den svenska biografin: 
 
I. Allmän och utländsk 
II. Svensk 
 
Den svenska biografin är indelad i två avdelningar som är samlingar och särskilda 
biografier, där samlingar betyder samlingsverk. Till största delen består samlingarna av 
matriklar som är indelade i sju avdelningar. I högerkanten saknas signaturer och det 
finns inte ens en övergripande signatur. Indelningen börjar med hov- och statskalendrar, 

                                                 
143 Hansson 1999, s. 161. 
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sedan följer matriklar med militäranknytning och på slutet återfinns bland annat adress-
kalendrar. Indelningen slutar i diverse matriklar.   
 
a. Hov- och statskalendrar 
b. Rangrullor och militära matriklar 
c. Civilmatriklar 
d. Ecklesiastik- och stiftsmatriklar 
e. Länskalendrar  
f. Städernas adresskalendrar 
g. Diverse matriklar  
 
Diverse matriklar har huvudstaden Stockholm som första avdelning och därefter 
kommer tre andra kategorier och alla är insorterade i portföljer. Vi visar den exakta 
placeringen av P i högerkanten, för i det här fallet illustrerar det väl att det är ett hand-
skrivet system. De tre kategorierna av matriklar redovisas inte i alfabetisk ordning och 
det måste vara så att det är de här som blivit över och placeras på avdelningen diverse 
matriklar. Det är annars svårt av att motivera det begränsade urvalet.  
 
g. Diverse Matriklar. 
   1. Stockholm.  P. 
 2. Bad- och Brunnar. P. 
 3. Telefon-matriklar. P.  
 4. Ordnar och Sällskap. P. 
         ” Frimurare Ordens [ort:alf.]P.  
      ”  Par Bicol. P. 
 
Matriklar för ordnar och sällskap som är 4. är alltså inte placerade på avdelningen 
sällskap, som vi redovisat på sidan 38, utan här på biografi. Enligt en klamrad uppgift 
längst ned på diverse matriklar ska en rad kategorier med matriklar placeras på andra 
avdelningar, som de ämnesmässigt hör till.144 Exempelvis ska förteckningar över 
baptisternas församlingsmedlemmar placeras på avdelningen sekter på teologi.  
 
Porträtt   
Avdelningen med porträtt är indelad i två underavdelningar som i rubrikerna innehåller 
formatangivelse, som beror på att porträtt över personer består av trycksaker i större 
format. Materialet är vad som skulle klassificeras som bilder och hör inte nuförtiden till 
den äldre samlingen med böcker. De två underavdelningarna ser ut så här tillsammans 
med högra kantens uppgifter som endast består av en signatur : 
 
1. Samlingar. Fol. o. 4o, alla slag. Portr. 
2. Stort, Ligg. Folio-format. 
 
Den andra underavdelningen är indelad i tre som börjar med de kungliga porträtten,  
i mitten finns övriga porträtt och avslutas med okända porträtter. Det är ett exempel på 
en fallande skala i vilken porträtten över de okända personerna hamnar längst ned. 
Indelningen stämmer väl överens med signaturerna som är Kongl., Öfr. och Okända.    
 
Minnesstoder 
Avdelningen minnesstoder börjar med de kungliga minnesmärkena för att avslutas i de 

                                                 
144 Sällskapet Par Bricol är felstavat. Som vi tidigare redovisat i kapitlet om tillvägagångssätt har vi inte 
förbättrat systemet, utan endast gjort det mer läsvänligt.   



 56 

enskilda personernas gravstenar. Det är givetvis inte själva föremålen som är placerade 
här utan trycksakerna om dem eller bilder på dem. Hela avdelningen ser ut så här: 
 
Minnesstoder. 
 1. Kongl. Minnesmärken o. Grafstenar. 
 2. Enskildes med Minnesmärken  
         och Grafstenar.  
 
Genealogi och adelshistoria  
Avdelningen genealogi och adelshistoria är också den mycket liten till sitt omfång i 
systemet. Rubriken genealogi och adelshistoria anknyter till kunskapsområdet och är 
indelad i följande underavdelningar: 
 
1. Allmän och blandad 
2. Särskilda ätter 
3. Riddarhuset 
 
Indelningen går från allmän genealogi, för att i bli mer specifik i särskilda ätter och som 
slutar i en avdelning som knyts till en byggnad, nämligen riddarhuset i Stockholm.  
Det är rimligt att anta att riddarhuset har producerat skrifter i ett ämne som genealogi 
och adelshistoria. Systemet redovisar vad som finns i den svenska samlingen och vi 
menar att det är trycksakernas existens som medför att det blir en avdelning, vilket 
medför att det kan se ut just så här:145 
 
3. Riddarhuset. P. Geneal. Ridd. 
      Adelsmöten, med  P.    ”          ” 
      Vadstena Adeliga Jungfrustift .            ”          ” 
 
Heraldik  
Avdelningen heraldik har ingen indelning med hjälp av siffror eller bokstäver, men av 
dispositionen framgår det att det endast finns en underavdelning som är avhandlingar. 
Den består av skrifter som handlar om bland annat kungars vapen, landskapsvapen eller 
vapensköldar. Sveriges vapen rangordnas överst och sist är trycksaker om regalierna : 
 
Heraldik. 
  Afhandlingar. 
 Sveriges och Konungarnes vapen,  
    Landskapsvapen, Sigiller och  
    Vapenskölder, Regalier. 
 
Ordensväsen och ordenshistoria 
Inte heller ordensväsen och ordenshistoria har någon indelning med hjälp av siffror eller 
bokstäver. Avdelningen består endast av en underavdelning som är avhandlingar och 
den saknar vidare indelning, eftersom de andra endast är hänvisningar. Det här är bra ett 
exempel på att systemet fungerade som en vägledning för personalen som arbetade med 
den svenska samlingen i slutet av 1800-talet. Systemet gav orienteringshjälp som 

                                                 
145 Huruvida det är så att personalen på Kungliga biblioteket hade personliga skäl till att skapa en sådan 
här avdelning, tycker vi är vanskligt att säga något om. En sådan förklaring skulle grunda sig på att till 
exempel någon var adelsman, att biblioteket tidigare legat på slottet, att samlingarna till viss del tillhört 
kungligheter eller andra liknande förklaringar. En person som August Strindberg kunde i så fall ha andra 
intressen och sympatier. Han var både författare och samhällsdebattör i skilda ämnen. Vi har därför valt 
att inte ta med den här typen av förklaringsmodeller i uppsatsen.  
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ersättning för en komplett katalog som inte existerade. Hela avdelningen ser ut så här: 
 
Ordensväsende och ordenshistoria. 
  Afhandlingar. 
 Ordnar, afbildn. af, - Se Plverk. Ligg Fol.  
   Cermoniel vid dubbningar – Se Kult . hist. 
   Ordenskostymer - Se Kult . hist. kostym. 
   Verser och tal i Ordnar - Se Vitt. Sv. Tillfv. 
   Andliga Ordnar - Se Kyrk. hist. 
 Sällskaps-Ordnar - Se Sällsk. f. nytta o. nöje. 
 
Numismatik  
Avdelningen numismatik är liten till sitt omfång i systemet och är indelad i följande 
fyra underavdelningar som börjar med en allmän avdelning för att avslutas med en 
fjärde specifik som är myntkataloger: 
 
1. Allmän 
2. Utländsk 
3. Svensk 
4. Myntkataloger 
 
För den som inte vet vad numismatik är för något finns information om det under den 
första underavdelningen, det vill säga läran om mynt och medaljer.  
 
1. Allmän.  
     Afbildningar af Mynt o. Medaljer. 
     (Plverk.)   
  
Myntkatalogerna som är den fjärde underavdelningen är indelad i tre avdelningar. Den 
första är de offentliga katalogerna, efter kommer katalogerna över de enskilda 
myntsamlingarna för att avslutas med myntauktionskataloger med utsatta pris. 
 
Arkeologi 
Avdelningen arkeologi är indelad i två underavdelningar och till den allmänna och 
utländska arkeologin hör även den klassiska. De två underavdelningarna är: 
 
A. Allmän och utländsk, [med klassisk arkeologi.]  
B. Nordisk    
 
Material som tar upp den nordiska arkeologin är indelad i två avdelningar som är 
”allmän och blandad” och runologi. Vi visar avdelningen d. som rubriceras som 
avbildningar av föremål och som hör till den allmänna och blandade arkeologin. Den 
innehåller bilder av arkeologiska fynd och föremål och den andra knyts till medeltiden:  
 
d. Afbildningar af 
 1) Fasta Minnesmärken, Jord- 
          fynd [utom Runstenar, Mynt)  
          och andra Arkeologiska  
          Föremål. Planscher. Ligg. Fol. 
      2) Medeltids-föremål och Konstverk,  
           Birgitta-minnen, Rustningar, 
           Vapen och Troféer. Medel- 
           tidsskrift. Planscher. Ligg. Fol. 
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6.6 Ute i världen 
 
Här följer en redovisning av avdelningarna etnografi, geografi, resor, kartor, sjökort och 
utsikter. 
 
Etnografi  
Ämnet etnografi omfattade vid slutet av 1800-talet främst utomeuropeiska folkslags 
kulturer. Inom avdelningen etnografi finns på den andra underavdelningen antropologi 
som har fått ett utropstecken efter sig, vilket måste uppfattas som en markör att det 
faktiskt hör hit! Etnografi ser i sin helhet ut så här med högra kantens uppgifter: 
 
Etnografi. Etnogr. 
 1. Tidskrifter och Sällskap.                 +P.   ”   Tidskr. 
 2. Allmän och Utländsk.                      +P.  ”     Allm.  
           ”  Antropologi!                           P.   ”        ” 
 3. Svensk.                                                    ”      Sv. 
 Nordiska museet.                           P.   ”        ” Nord. Mus. 
 
Under den svenska etnografin finns avdelningen Nordiska museet som började byggas 
år 1888 och det kan verka underligt, eftersom systemet var färdigt ett år före. Men Artur 
Hazelius skapade stiftelsen Nordiska museet redan 1880. 
 
Geografi  
Geografi är en mycket kortfattad avdelning i systemet. Den svenska geografin är den 
andra underavdelningen och där finns en avdelning med rubriken ”särskilda orter”. 
Under finns en instruktion om hur broschyrerna ska ordnas, först inom landets provinser 
och inom dem efter ort. Trycksaker som innehåller beskrivningar över särskilda egen-
domar ska sorteras alfabetiskt efter ort. Hela avdelningen geografi ser ut på följande vis:  
 
Geografi. 
1. Allmän och Utländsk. 
2. Svensk. 

a. Allmän och blandad. 
b. Särskilda orter. 

       Broschyrer ordnade efter provinser  
       och derinom ortalfabetiskt. 
       Egendomsbeskrifningar. (Ortalf.) 
 
Det framgår tydligt att systemet över den svenska samlingen fokuserar på materialet 
som förbinds till Sverige, eftersom den underavdelningen är mest utvecklad. Det är 
viktigt att komma ihåg att den finns en utländsk samling med ett tillhörande system. 
 
Resor 
Avdelningen resor är delad i två underavdelningar som visar att det finns både material 
om utlandet och om Sverige på avdelningen: 
 
1. Allmänna och utländska 
2. Svenska 
 
Det är på den första underavdelningen ”allmänna och utländska resor” som Johan Erik 
Rydqvists reseskildring från 1838 var placerad, som vi skrivit om på sidan 26. (Det kan 
vara värt att nämna att delarna om Frankrike och Italien aldrig gavs ut, så det är endast 
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volymen om Tyskland som existerar.) I alla fall är det så att under de utländska resorna 
återfinns Nordostpassagen som en särskild avdelning och den hör till svenska personers 
resor i utlandet. Hela avdelningen med högra kantens uppgifter ser ut så här: 
 
Resor. 
 1. Allmänna och Utländska. Res. Ut l. 
  ”    Utländingars i Utlandet.  ”       ” 
  ”     Svenskars i Utlandet.  ”       Sv. i Utl. 
            ”       ”   Nordostpassagen.  ”        ” 
                            1.) Fester.  2.) Tidningar.       P. ”        ” 
 2. Svenska.                                                +  P. ”        Sv. 
 
Eftersom Nordostpassagen är en mycket specifik avdelning som dessutom är ytterligare 
indelad ska vi förklara varför det är så. Nordostpassagen är en sjöled mellan Atlanten 
och Stilla havet och material som handlar om sjöleden ska alltså inordnas på detta ställe. 
A. E. Nordenskiöld genomförde en mycket uppmärksammad expedition till Arktis med 
fartyget Vega år 1878. Avdelningen Nordostpassagen är indelad i fester och tidningar 
och när expeditionen kom tillbaka till Sverige var mottagandet överväldigande. I 
samband med detta gavs det ut trycksaker som behandlade expeditionen, som har gjort 
avtryck på avdelningen resor. I årsberättelsen för 1880 står det att den svenska 
samlingen bland annat ökade med ” … 91 nummer beträffande nordostpassagen och 
derefter följande fester … ”.146  
 
Kartor 
Avdelningen kartor är indelad i fyra underavdelningar och indelningen börjar med 
skrifter om vetenskapen om kartor och kartritning och slutar i kartor över Sverige:147 
 
1. Kartografi, Kartritning  
2. Glober 
3. Svenska över främmande länder 
4. Sverige  
 
På den första underavdelningen som rubriceras kartografi, kartritning uppmanas 
användaren att jämföra med matematik där geometri och lantmäteri finns. I uppsatsen 
redogör vi för avdelningen matematik på sidan 77. Den andra underavdelningen består 
av glober och på Kungliga biblioteket finns en samling med jordglober, bland annat 
några av Anders Åkerman från 1700-talet. Kartor över Sverige är delad i tre avdelningar 
som är a. samlingar, b. särskilda kartor och c. stadsplaner, vilket betyder att ordningen 
går från det generella till det mest specifika. På samlingar med kartor finns ett särskilt 
kartverk som är Hermelins atlas och avdelningen avslutas med de geologiska kartorna, 
där den sista är kartor över gruvor.  
                                                           Kart. Sv.  
a. Samlingar.                                                  ”     ”  Saml. 
 1) Hermelins atlas. 
 2) Topografiska Corpsens och Gene- 
            ralstabens kartor.          Ligg. Fol P. 
 3) Ekonomiska Kartverket. Ligg. Fol. P. 

                                                 
146 Kongl. 1881, s. 2.  
147 Både kartor och sjökort är exempel på avdelningar som inte längre ingår i den äldre boksamlingen. 
Samlingen fram till och med 1955 är idag en renodlad boksamling och även det så kallade småtrycket, 
accidenstrycket, är utbrutet ur samlingen och benämns för okatalogiserat tryck. I systemet från 1887 är i 
många fall småtrycket det som räknas upp i listorna. 
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 4) Geologiska Kartor. 
            a) Allmänna. 
            b) Grufvor.                 Ligg. Fol.P. 
 
Sjökort 
Rubricering av avdelningen meddelar att den endast omfattar en specifik kategori av 
publikation, nämligen sjökort. Avdelningen består av fem underavdelningar, vilka inte 
är mer indelade. De två inledande underavdelningarna omfattar sjöatlaser och därefter 
följer tre som ska läsas ut som sjökort över till exempel hav, fyrar, hamnar, floder och 
vattendrag. Avdelningen ser ut på det här viset med högra kantens uppgifter: 
 
Sjökort.         Sjökort. 
 1. Äldre Sjöatlas.                                         Ligg. Fol.  ”   Atl. 
 2. Sveriges Sjöatlas 1, 2.                             Ligg. Fol.  ”   Sv. 
 3. Haf, Vikar, Sjöar, Fyrar, Skeppsbrott.                      ”    ” 
 4. Skärgårdar, Hamnar, Floder, Vattendrag, Kanaler.  ”    ” 
 5. Finska Viken. [Eng. o. Ryska Sjökort]. Ligg. Fol.P. ”    ” 
 
Den sista underavdelningen är sjökort över en särskild del av Östersjön, nämligen 
Finska viken, som bland annat gränsar till Estland och S:t Petersburg. Anledningen till 
att det producerades sjökort över just Finska viken var förmodligen både av handels-
mässiga och militära intressen.  
 
Utsikter 
Avdelningen utsikter upptar en halv sida i systemet och består av böcker och andra 
trycksaker med bilder över till exempel städer eller naturfenomen som vattenfall. 
Utsikter är indelad i två underavdelningar och båda utgår från materialets format: 
 
1. Folio- och mindre format 
2. Stort, liggande folio format 
 
Det är endast den andra underavdelningen som är uppdelad och det är i utländska och 
svenska utsikter. De utländska utsikterna är delad i tre avdelningar som är de här:   
 
 A. Utländska. 
 Finland. 
       Fotografier af Svenskars bostäder  
           i Amerika. 
 
Här återfinns avdelningen ”utländska utsikter i Finland” som alltså inte finns i systemets 
sista avdelning som är Finland, som vi redovisar i kapitel 6.10 på sidan 82. Den tredje 
avdelningen är fotografier med en svenskamerikansk anknytning som är fotografier av 
bostäder i Amerika som utvandrade svenskar bor i. Orsaken till att den här avdelningen 
finns måste bero på att en sådan samling med fotografier har förvärvats av biblioteket.  
 
De svenska utsikterna är uppdelade i samlingsverk och särskilda utsikter och det finns 
en särskild rubrik som är Stockholm. Indelningen av Stockholm ger en tydlig bild av 
huvudstadens stadsdelar. Kungliga biblioteket ligger på Östermalm som fram till 1885 
hette Ladugårdslandet som ingår i rubriken på avdelning ß).  
 
B. Svenska. 
 1. Samlingar. 
 2. Särskilda. 
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a: Provinserna.  
    [Inom hv. provins ortalfabetiskt.] 

 b: Stockholm. 
 1) Stockholm och dess omgifvningar.  
                                                         samlingar. 
 2)     ”   Hela vuer. 
 3)     ”   Staden, Söder, Norr. 
 4)     ”   Stockholms byggnader. 
 a) Slottet, Staden inom broarne, 
                                       Söder. 
 ß) Riddarholmen, Norr,  
                                        Ladugårdslandet och  
                                        Kungsholmen. 
 5) Stockholms Omgifvningar. 
                       [Ortalfababetiskt.] 
 
Vi tycker att det tål att fundera över varför just Stockholm är indelad i så här många 
avdelningar, särskilt med anledning av att övriga orter återfinns alfabetiskt på ort på  
a: som är provinserna. Orsakerna kan vara flera, som att det gav ut många trycksaker 
om huvudstaden, till skillnad mot övriga städer. Eller att Kungliga biblioteket ligger i 
Stockholm och personalen har lagt ner mer arbete på att dela in sin egen bostadsort.   
 
6.7 Statliga verksamheter 
 
Avdelningarna som vi redogör för här är statistik och statskunskap, statsvetenskap, 
statsrätt, riksdagshandlingar, juridik och förvaltning. 
 
Statistik och statskunskap  
Avdelningen statistik och statskunskap upptar den andra halvan av sidan 31 och består 
av två underavdelningar. Den svenska är mest utvecklad och därför placerad sist: 
 
A. Allmän och utländsk 
B. Svensk 
 
Den allmänna och utländska avdelningen är enbart indelad i internationell statistik. Den 
svenska statistiken och statskunskapen är grupperad i två avdelningar som är officiell 
statistik och övrig statistik. Den svenska officiella statistiken ser ut på följande sätt: 
 
1. Officiel. 
      a. Bidrag till Sveriges officiela Statistik. 
          Litt. A-X. 
      b. Öfrig. 
          Skrifter af och om Statistiska Tabell- 
          kommissionen och Statistiska Central- 
          byrån. 
          Sveriges Officiela Statistik i Sammandrag. 
          In- o. Utförsel.  
 
Den första avdelningen består av verket Bidrag till Sveriges officiella statistik med band 
A till X. Skrifter från Statistiska centralbyrån finns på den andra avdelningen  
 
Statsvetenskap 
Avdelningen statsvetenskap är indelad i tre underavdelningar där den svenska politiken 
ingår i den tredje avdelningen politik: 
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I. Allmän och blandad 
II. Internationell rätt  
III. Politik  
 
Det som är mest kännetecknande för den här avdelningen är att det endast är under-
avdelning tre som är ytterligare indelad. Politik består av fyra avdelningar och indel-
ningen slutar i den svenska politiken:   
 
1. Allmän och utländsk 
2. Skandinavism 
3. Unionell 
4. Svensk  
 
Den tredje avdelningen som rubriceras unionell i systemet omfattar skrifter om unionen 
mellan Sverige och Norge. Unionen upplöstes 1905 och existerade alltså när systemet 
kom till år 1887. Den fjärde underavdelningen är svensk politik och där finns de 
politiska sällskapen under a. allmän.  På den placeras material från de politiska 
sällskapen och från olika möten och där inkluderas även handlingar som rör kommi-
ssionsdomarna 1734-56. Den andra avdelningen är b. representations frågan som nära 
knyter an till den svenska allmänna politiken och den tredje är c. judarnas ställning som 
är placerad sist. I systemet ser politik ut så här: 
 
  
 Statsvet. 
  ” Polit. 
4. Svensk. 
 a. Allmän. + P.  ”   ”  Sv. 
 Politiska Sällskap och möten,       ”  ”   ”   Sällsk. 
           Folkmöten, o.d.  P. 
 Officiela Handlingar, incl.                      ”  ”   ” 
               Kommissionsdomarne 1734-56. P. 
 b. Representationsfrågan.                  + P.   ”   ”  ”   Repr.fr. 
       c. Judarnes Ställning.                            P.   ”   ”  ”   Jud. 
            [Jfr. Rel. Vet., Judar. s. 8] 
 
Systemet över den svenska samlingen är från 1880-talet och vid den tiden fanns inga 
politiska partier av modern modell, eftersom de är en 1900-talsföreteelse. Det äldre 
statsskicket upphörde i samband med Gustaf III:s statskupp år 1772 och tidigare hade 
partier som hattar och mössor och i bland ett hovparti funnits i riksens ständer, som var 
den tidens riksdag. Efter kuppen skulle det dröjda 150 år innan parlamentarismen blev 
etablerad och det skedde 1917.148 Den svenska ståndsriksdagen upplöstes efter ett beslut 
1865 och representationsreformen genomfördes och skrifter som behandlar representa-
tionsfrågan finns i avdelning b. Här på statsvetenskap placeras alltså material som rör  
de politiska sällskapen och det är viktigt att känna till att först 1889 bildades det första 
moderna partiet och det var det Socialdemokratiska arbetarpartiet.149 Den enda 
avdelning vars rubrik kan kopplas till en politisk strömning är kommunism och 
socialism som återfinns på avdelning politisk ekonomi.  
 
 
                                                 
148 Andrén 1994, s. 635. 
149 Frängsmyr 2002, s. 187.  
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Statsrätt  
Avdelningen statsrätt behandlar främst olika länders konstitutioner och grundlagar och 
avdelningen med de svenska är detaljerad, vilket givetvis beror på att systemet omfattar 
den svenska samlingen. Statsrätt är indelad i två underavdelningar: 
 
A. Allmän och utländsk 
B. Svensk 
 
Den svenska statsrätten och är indelad i tre avdelningar som placerar grundlagarna först, 
i mitten finns stadgar och ordningen slutar i skrifter som avhandlar svensk statsrätt: 
 
1. Grundlagar 
2. Konstitutionella stadgar 
3. Afhandlingar 
 
På grundlagar finns en andra avdelning som är de särskilda grundlagarna och den första 
där är regeringsformen med början år 1719. Den tredje avdelningen är avhandlingar och 
ser ut på följande vis : 
 
3.Afhandlingar. 
 a. Allmänt. 
 b. Tryckfrihets- o. Presslagstiftning. 
 
Skrifter som avhandlar svensk statsrätt är indelad i a. allmänt och mer specifikt i b. 
tryckfrihets- och presslagstiftning. Presslagstiftningen är underordnad tryckfriheten. 
 
Riksdagshandlingar  
Den följande avdelningen är riksdagshandlingar ochde är indelade i tre som börjar med 
riksdagsprotokoll: 
 
1. Riksdagsprotokoll jämte bihang 
2. Riksdagshandlingar 
3. Riksdagskrönikor och handlingar 
 
På avdelningen riksdagshandlingar finns endast trycksaker som är svenska och den hör 
samman med statsve tenskap. Den andra underavdelningen riksdagshandlingar är upp-
delad i tio avdelningar, som omfattar till exempel tal i riksdagen, val till riksdagen, 
föreskrifter till riksdagen och andra kammarens föredragningslistor. År 1719 samlades 
makten till rikets ständer, alltså riksdagen, och de fyra stånden var adel, präster, borgare 
och bönder. Under 1700- och 1800-talet föll ståndssamhället sönder och 1866 genom-
fördes representationsreformen, vilket innebar att de fyra stånden ersattes av två kamrar 
i riksdagen. 150 Avdelningen med rubriken ”konungens till ständerna” innehåller bland 
annat brev och tal från konungen till riksdagen. Avdelningen som inleds med h. 
omfattar tvåkammarriksdagen som fanns när systemet var klart 1887. Vi visar de tre 
första och de tre sista avdelningarna på riksdagshandlingar, eftersom de ger en bra bild 
av riksdagen före och efter år 1866:  
 
a. Stånden, Utskotten. 
b. Riksens Ständers Kommissioners  
      Utslag 1719-. 

                                                 
150 Stånd 1995, s. 379.  
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c. Konungens till ständerna. 
 1. Bref, Resolutioner, Punkter,  
           Propositioner, Berättelser, 1718- 
 2. Stora Propositioner.        Fol. 
 3. Tal vid Riksdagarna.       Fol. 
 
h. Reglementariska Föreskrifter för 
        Riksdagen, Kamrarnas Arbets- 
        ordningar. 
i. Andra Kammarens Föredragnings- 
        listor. 
k. Riksdagstryck [=Formulär, Valsedlar]   
 
Vi har vidgat den här redovisningen, eftersom avdelningen hör samman med politik. 
Lägg märke till att bokstaven j saknas och det beror antingen på att bokstaven 
utelämnats för att den inte ska förväxlas med bokstaven i, eller att den är felgjord.   
 
Juridik 
Avdelningen juridik finns på sidan 33 och 34 i systemet för den läsare som vill orientera 
sig och jämföra med originalet. Juridiken är indelad i två underavdelningar: 
 
A. Utländsk [alla slag.] 
B. Svensk 
 
Den utländska juridiken består av lagar och förordningar, avhandlingar och rättegångs-
handlingar. Under den svenska juridiken finns material som tydligt anger sin 1700-tals 
anknytning och det för grundlagar viktiga året 1734. De kungliga förordningarna är 
även idag ordnade i de tre samlingarna som återfinns på ß. förordningar. Så här ser den 
allmänna och blandade svenska juridiken ut : 
 
4. Allmän och blandad. 
    [=Civil, Kriminal-, Närings- o. Process-rätt.] 
   I. Lagar och Förordningar. 
  1: Före 1734. 
     a. Samlingar af äldre lagar. 
     b. Särskilda lagar före 1734. 
       2: 1734 års lag. 
              [De särskilda upplagorna i 
                kronologisk följd efter tryckår.] 
  3: Lagar och Förordning efter 1734. 
      a. Samlingar. 
                [Alfab. ordnade efter utgifvar- 
                nes namn eller hufvudord. 
      Svensk Författnings Samling  
                1825- 
      Rangordningar. 
      b. Särskilda. 
                a .Lagar. 
         ß. Förordningar. 
      1. Pla kater, Patenter. 
      2. Kongl. Förordningar. Folio. 
      3.   ”      ”             ”     4:o, 8:o. 
                       [Saml. 1, 2 och 3.] 
 c. Författningsregister. 
 
 



 65 

Förvaltning 
Avdelningen förvaltning är mycket omfångsrik i systemet och är indelad i två under-
avdelningar där endast den svenska förvaltningen är en faktisk avdelning, på grund av 
att andra länders förvaltning hänvisas till en annan avdelning.  
  
I. Främmande länders - Se Statistik och statskunskap, sid. 31 
II. Svensk 
 
Den svenska förvaltningen är indelad i tolv avdelningar som är felnumrerade med två 
åttor. Svensk förvaltningen inleds med den allmänna statsförvaltningen som följs av 
förvaltningen vid hovet och ordningen avslutas med den kommunala förvaltningen.  
Den allra sista avdelningen rubriceras kommittébetänkanden som är de skrifter som de  
statliga kommittéerna presenterar sina betänkanden i.  
 
1. Allmän statsförvaltning 
2. Hovförvaltning 
3. Justitie- förvaltning 
4. Utrikes ärendenas förvaltning  
5. Landförsvars förvaltning  
6. Sjöförsvars förvaltning 
7. Civil förvaltning 
8. Finansförvaltning 
8. Ecklesiastik förvaltning 
9. Riksdagens förvaltning 
10. Kommunal- förvaltning 
11. Kommittébetänkande 
 
Förvaltning kännetecknas av att den består av en mängd trycksaker i form av cirkulär, 
promemorior och instruktioner som redovisas i listor. Finans-, ecklesiastik-, riksdagens- 
och den kommunala förvaltningen är de mer omfångsrik avdelningarna och civil-
förvaltning är ett exempel på en medelstor avdelning som i sin tur bland annat är 
indelad i särskilda ämbetsverk och myndigheter. Avdelningen ”särskilda ämbetsverk 
och myndigheter” återfinns på flera avdelningar, men inte på exempelvis ”utrikes 
ärendenas förvaltning” som motsvaras av utrikesdepartementet. Avdelningen 
”landförsvars förvaltning” ska läsas ut landets Sveriges försvarsförvaltning och har sin 
motsvarighet i försvarsdepartementet. Det finns även en avdelning för sjöförsvaret.  
 
Finansförvaltning är indelad i ”allmän och kamerallagfarenhet” och särskilda ämbets-
verk och myndigheter. På ämbetsverk och myndigheterna finns två avdelningar som är 
den äldre och den nyare finansförvaltningen. Den nyare finansförvaltningen är indelad i 
tolv avdelningar och vi visar den äldre finansförvaltningen och början på den nyare. 
Den äldre består av en lista som knyts till 1700-talet med till exempel skrifter om stats-
verkets tillstånd vid Gustaf den III:s död och den slutar i skulden för hovförtäringen. 
Avdelningen med rubriken ”kontributions ränteriet 1715-18” har vi i skrivit om på sidan 
20 i vår uppsats som ett exempel på ord som vi inte visste vad de betydde.  
 
B. Särskilda Embetsverk och  
       Myndigheter. 
 I: Äldre. 

 Kontributions Ränteriet 1715-18; 
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 G.H.v.Görtz 1716-18; Upphandlings- 
Deputationen 1719-22; Reduktions-  
och Liqvidations Kommissionen 1724-25. 

 Liqvidationsdomar. 
 Kongl. Stats Utredningen 1794. 
      Berättelse om Statverkets tillstånd 

vid Gustaf III:s död, Hofförtärings- 
skulden, m.m. 

  II: Nyare . 
 1. Finans Departementet och Chefens  

    för Finans Departementets Cirkulär. 
 2. Bränvins Kontroll-Byråns samt  

    Direktionens öfver Regale Krono- 
    brännerierna Cirkulär, m.m. 

 3. Kammar Kollegium med  
    Länskammarverket. 

     a. Allmänt. 
     b. Mantalsskrivnings- o. Taxerings 

        uppgifter. 
     c. Projekten till Skattläggningslängder. 
     d. Markegångstaxor. 
     e. Taxor, Öfriga. 
       [Jernvägs-, Kanal-, Ångbåts-taxor - Se Komm. anst. 

       Post- Telegraf- o. Tulltaxor - Se nedan s. 39.] 
 

Den kommunala förvaltningen är år 1887 indelad i fem avdelningar, som börjar med en 
allmän och slutar i en specifik som består av material som behandlar byggnads och 
brandväsen. Där emellan går ordningen från landsting, kommuner till särskilda städer 
och köpingar: 
 
I: Allmän 
II. Landsting 
III: Landskommuner 
IV: Städer och köpingar 
V: Byggnads – och brandordningar, brandväsen 
 
Städer och köpingar är indelad i två avdelningar som är allmänt och b. särskilda städer 
och köpingar. Endast två städer redovisas med egna avdelningar och det är Göteborg 
och därefter Stockholm. Göteborg är indelat i avdelningar som består av kommunalt 
tryck som exempelvis förordningar, instruktioner, kungörelser och övriga kommunala 
ärenden. Stockholm är indelat i tolv avdelningar, vilket betyder att de breder ut sig i 
systemet och den sjunde är polisorganisationen i Stockholm som slutar i underrättelser: 
 
7: Polisväsende. 
 a. I allmänhet. 
     Stockholms Polis och Övferståt- 
          hållare- Embete. 
          [Kungörelser - Se Förv. Sv. Civil. s. 36.] 
 b. Instruktioner o. Reglementen. 
 c. Redogörelser öfver Polisens  
          verksamhet. 
 d. Polis Underrättelser. 
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6.8 Produktion och handel 
 
De avdelningar som vi redovisar i det här kapitlet är politisk ekonomi, finansväsen, 
ekonomi, teknologi, allmänna arbeten, kommunikationsanstalter, sjöväsen och 
krigsväsen. 
 
Politisk ekonomi  
Politisk ekonomi är vetenskapen om de lagar som reglerar produktionen, insamlandet, 
distributionen och konsumtionen av de artiklar eller produkter som är nödvändiga, 
användbara och nyttiga för människan och vilka samtidigt har ett utbytbart värde.151 
Dåtidens politiska ekonomi skulle idag motsvaras av nationalekonomi och redan år 
1890 står det i Nordisk familjebok  att ett annat ord för nationalekonomi är politisk 
ekonomi.152 Avdelningen politisk ekonomi är indelad i fyra underavdelningar och den 
andra rubriceras arbetarefrågor, men den tredje heter endast nykterhet: 
 
1. Allmän och blandad 
2. Arbetarefrågor 
3. Nykterhet 
4. Välgörenhet  
 
På den allmän och blandade politiska ekonomin finns en anmärkning inom klammer 
som meddelar att hit ska även material föras som behandlar sociologi och liknande:  
 
1. Allmän och Blandad.  
    [med Sociologi, o.d.] 
 a. Tidskrifter. 
 b. Sällskap och Möten. 
       c. Afhandlingar. 
 
Den andra underavdelningen är arbetarefrågor och i bilaga 2 visar vi hur avdelningen 
ser ut i litografin. Arbetarefrågor är indelad i tre avdelningar och den första omfattar 
skrifter som rör arbetarefrågor i allmänhet och den är indelad i bland annat material som 
rör arbetaremöten och strejker, hantverksämbeten och skrån och legostadgar. Den börjar 
med arbetarmöten och strejker och slutar i ordningsregler för arbetare, vilket visar att 
arbetarefrågor behandlas utifrån olika utgångspunkter.  
 
I. I allmänhet 
II. Kommunism och socialism 
III. Utvandring  
 
På arbetarefrågor finns kommunism och socialism som en gemensam underavdelning 
och signaturen byggs på det andra ordet som är socialism och inte på det första ordet 

                                                 
151 J. R. McCulloch sammanställde 1845 en förteckning över litteratur som omfattar den politiska 
ekonomin. I inledningen till sitt verk The literature of political economy: A classified catalogue finns  
en definition av vad den politiska ekonomin betyder som vi har översatt. Ur: McCulloch 1845, s. 1. 
Fler av McCullochs skrifter från 1800-talets första hälft som bland annat behandlar den politiska 
ekonomin finns i den utländska samlingen.  
152 I systemet över den utländska samlingen från 1885 är politisk ekonomi utformad annorlunda. Den 
allmänna politiska ekonomin består av skrifter ”rörande alla eller flera land; teoretiska undersökningar 
och dyl.”. Den femte avdelningen är arbetarefrågor och inom parentes står det att den omfattar; 
”socialism, kommunism, konsumtions- och andra dylika föreningar m. m.”. Ur: Öfversigt 1885, s. 44-45.   
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kommunism.153 Vid den här tidpunkten var det svårt att skilja på dem och Nordisk 
familjebok från 1884 hänvisar kommunism till socialism där artikeln finns att läsa.154  
 
                                                                     Polit. Ek. 
2. Arbetarefrågor.                                                           ”   Arb. Fr.    
 I. I allmänhet. a. Afhandlingar. +P.     
 b. Sällskap och Möten.                                        ”   Arb. Sällsk. 
 1: Arbetaremöten och Strejker. P. 
 2: Arbetareföreningar. 
 a) Stockholm. P. 
 b) Landsorten. [Ortalfab.] P. 
  3: Handtverks-Embeten och Skrån.                    ”   Skrån. 
 a) I allmänhet. P. 
 b) Särskilda ordningar och stadgar. P. 
 c) Yrkestvister.  P. 
                      [Jfr. Juridik, Sv. Rättegh., s. 34.] 
  4: Fabriks- Handtverks- och Han-                   ”    Fabr. Ordn. 
                   dels-Ordningar. [Jfr. Kgl. Förordn.] P. 
 5: Lagstadgar [1700-talets, 1805                     ”   Legost. 
                   och 1833-års; Jfr. Kgl. Förordn.] P. 

       6: Ordningsregler för arbetare                         ”   Ordn. regl. 
            vid fabriker, o.d. inrättningar.  P. 
II. Kommunism o. Socialism. P.      ”  Socialism. 

       III. Utvandring. P.      ”  Utvandr. 
 
 
Den första underavdelningen som rubriceras ”allmän och blandad politisk ekonomi” 
omfattar skrifter som även behandlar sociologi. Flera av de klassiska verken har varit 
skolbildande för sociologin som exempelvis de som är skrivna av Marx, Weber och 
Durkheim. Den franske filosofen Auguste Comte menade att sociologins uppgift var att 
beskriva dynamiken i samhället på ett vetenskapligt sätt och teorierna skulle lämna 
förslag på praktiska åtgärder som kunde lösa tidens sociala frågor. Marx och Engels gav 
1848 ut sitt Kommunistiska manifest och deras teorier hade också en ambition att finna 
lagar för samhällets dynamik, som skulle lösa tidens samhällsproblem.155  
 
Och inte nog med att sociologi hörde samman med socialism, socialism på 1800-talet 
engagerade inte endast renodlade vänstersympatisörer utan det fanns även en mer 
högerbetonad variant. Otto von Bismarck menade att staten skulle införa mer socialism i 
riket, samtidigt som han var med och förbjöd all radikal socialistisk agitation. Det fanns 
en strömning som kallades för katedersocialism och anhängarna ansåg att socialismen 
hängde samman med ett vetenskapligt studium av samhället.156 Inom den tyska 
nationalekonomin fanns borgerliga socialreformatorer som ville ha fackföreningar, 
                                                 
153 På sidan 124 i Johan Anders Lefflers skrift Grundlinier till nationalekonomiken: Eller läran om 
folkens allmänna hushållning från 1881 står det att: ”Under den allmänna benämningen socialism kunna 
sammanfattas många sinsemellan ganska afvikande teorier, men hvilka öfverensstämma i ett öfverdrifvet 
betonande af socialprincipen i den allmänna hushållningen (eller samhällsmedlemmarnes gemensamhet 
och solidaritet i ekonomiskt hänseende) på individualprincipens (eller den ekonomiska själfbestämnings-
rättens) bekostnad.”. Utläggning om socialism finns som paragraf 99 i kapitlet som ger en kort översikt av 
nationalekonomins historia. Underkapitlet som socialism hör till heter ”Nutidens hufvudströmningar på 
den ekonomiska vetenskapens område”. Den tunna boken är indelad mycket systematiskt och i förordet 
står det att skriften ska användas för akademiska studier i nationalekonomi. Leffler föreläste bland annat 
vid Stockholms högskola.  
154 Kommunism 1884, sp. 1122.   
155 Brante 1995, s. 35-36. Tomas Brante är professor i sociologi. 
156 Liedman 1995, s. 28. 
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socialförsäkringar och kartellbildningar för att dämpa de sociala motsättningarna. Några 
av företrädarna för den här inriktningen var Georg Friedrich Knapp och den tyska 
nationalekonomen och professorn i statsvetenskap Adolf Wagner.157 Den här 
inriktningen av socialism hör samman med den historiska skolan inom den tidens 
nationalekonomi. Max Webers syn på sociologi är en kombination av en historisk och 
teoretisk forskningsmetod.158  
 
Med hjälp av den här analysen menar vi att avdelningen kommunism och socialism 
finns på politisk ekonomi, eftersom den ämnesmässigt hör hit.159 Ordningen av de tre 
avdelningarna på arbetarefrågor är antingen gjord alfabetisk eller är det så att utvandring 
betraktas som en förflyttning bort från Sverige och därför placeras den sist.160 
 
Den sista underavdelningen på politisk ekonomi är välgörenhet som är indelad i fyra 
avdelningarna. På I. välgörenhet i allmänhet finns olika välgörenhetsföreningar och 
stiftelser. De tre följande avdelningarna är i alfabetiskt ordning och slutar i fångvård.  
 
I. I allmänhet 
II. Barnavård 
III. Fattigvård 
IV. Fångvård 
 
På barnavård finns material som knyts till hem och anstalter, som till exempel allmänna 
barnhuset i Stockholm och Malmqvistska barnuppfostringsanstalten. Den fjärde och 
sista avdelningen på välgörenhet är fångvård som är indelad i föreningar och anstalter:  
 
 IV. Fångvårds-, Patronage- o. Skydds- 
          Föreningar samt Anstalter. 
 a Föreningar. 
    1: Allmänna 
     Föreningen till minne af  K. Oskar I  
              och Dr. Josefina. 
    2: Särskilda läns och orters. 

                                                 
157 Katedersocialism 1993, s. 503 
158 Molander 1992, s. 24. 
159 Vi har studerat den systematiska lappkatalogen som börjar år 1830 och undersökt vilka skrifter som 
finns fram till 1887 på avdelningen som idag rubriceras socialism och kommunism. Av de välfyllda 
kataloglådorna är endast högst 20 stycken i den svenska samlingen från den tiden. Från 1887 finns en 
skrift av Fredrik Teodor Borg som heter De tre äro ett: Kommunism, socialism, socialdemokratien . 
Samma år skrev Jens Christensen Hvilken är vår ställning: En social-politisk studie . August Bebel gav på 
tyska ut Unsere Ziele som på svenska heter Hvad vi vilja  och är från 1886. Tre skrifter från mitten av 
1800-talet är av Per Götrek och den från 1847 har titeln Om proletariatet och dess befrielse genom den 
sanna kommunismen. Ett år tidigare fanns på svenska utgivet Upplysningar om kommunismen av Etienne 
Cabet. (Systemet över den svenska samlingen var klart 1887 och ett år senare kom Adolf Wagners skrift 
Katedersocialism ut på svenska och senare hans Katedersocialism om socialismen. Det är först på 1900-
talet som den stora mängden av socialistiska trycksaker börjar utkomma. Att ge ut skrifter kan enligt vår 
mening vara en överlevnadsmekanis m, eftersom skrifterna kan ha funktionen att markerar ens existens.)   
160 Var är exempelvis avdelningen liberalism i systemet? Svaret är att det inte behövs någon sådan 
avdelning, eftersom det saknades konkreta skrifter o m liberalism. John Stuart Mills skrift om individens 
frihet On liberty från 1859 är åtminstone idag placerad på filosofi och översättningen Om frihet från år 
1865 återfinns på allmän statsvetenskap. Mill skrev även verk om politisk ekonomi i form av Principal of 
political economy: With some of their applications for social philosophy vars fjärde upplaga är från 1857. 
Den finns på allmän politisk ekonomi i den utländska samlingen. Titeln visar hur den politiska ekonomin 
hörde samman med socialfilosofiska frågor. Se även sidan 15 i vår uppsats om Francis L. Miksas resone-
mang om boktitlarnas betydelse för klassificeringsarbetet förr i tiden. 
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 b. Anstalter 
        Hem för frigifna qvinnor, Mag- 
              dalena- och skydds-hem. 
 
Finansväsen  
Avdelningen finansväsen är omfångsrik i systemet och finns på sidan 47 till 50 för den 
läsare som vill orientera sig. De sju underavdelningarna inleds med en allmän, för att 
övergå i tre specifika i alfabetisk ordning som i avdelning fem övergår i diverse kassor, 
därpå följer bolag och den sista underavdelningen är specifik, nämligen lotterier.  
 
1. Allmänt och blandat 
2. Bank- och kreditväsen 
3. Försäkringsanstalter 
4. Pensions- änke- och pupillkassor 
5. Diverse kassor 
6. Bolag 
7. Lotterier  
 
På den första underavdelningen ”allmänt och blandat finansväsen” finns en definition 
inom klammer som talar om vad avdelningen innehåller. Vad som är intressant är att 
uppgifterna inom klammer sammanfattar hela finansväsen, borträknat lotterierna: 
 
1. Allmänt och blandat. 
 [=Statshushållning, Skatte-, Bank-, Kre- 
      dit -, Mynt-, Försäkrings-, och Pensions- 
       väsende samt Bolag.] 
 
Den sjätte underavdelningen bolag behandlar fyra olika kategorier av bolag; bank- och 
kreditbolag, försäkringsbolag, industriella- och handelsbolag och sist kommunikations- 
och trafikbolag. Försäkringsbolag är indelad i sex avdelningar och den andra är brand- 
och livförsäkringsbolag och ordningen där går från det generella till att placera de 
utländska bolagen längst ned. I mitten återfinns de svenska bolagen och under rubriken 
finns en uppgift om att Skandia ska behandlas särskilt och det måste betyda att bolaget 
ska sorteras för sig, förmodligen på grund av mängden av trycksaker:  
 
2. Brand- och Lif-försäkringsbolag. 
 a. I allmänhet. 
         Tariff-Föreningens Cirku- 
         lär, Tariffer, o.d. 
 b. Svenska. 
         [Skandia särskildt.] 
 c. Utländska. 
 
En specifik underavdelning är den sista på finansväsen som är lotterier och den är väl 
indelad. Material som behandlar de svenska lotterierna är uppdelad i tre som är kungliga 
nummerlotteriet, penninglotterier och slutligen saklotterier. Lotterie r har sina rötter i 
1700-talet och här följer hela avdelningen som slutar i lotterisedlar och obligationer:161 
                                                 
161 Lotterier är indelade i en rad kategorier och det är intressant att jämföra den med indelningen av 
skrifter som hör till Emanuel Swedenborg på sidorna 40-41 i uppsatsen. Båda avdelningarna är väl 
utvecklade och vi tror att det beror på att det finns på förhand givna kategorier att dela in materialet i. 
Olika kategorier av trycksaker kräver olika indelning, särskilt med tanke på att det inte fanns unika 
signum. Systemets funktion är att underlätta för personalen att hitta i samlingarna och olika kategorier av 
trycksaker är olika svåra att ta fram.   
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7. Lotterier. 
 1. Lotterispel i allmänhet. 
 2. Lotterier. 
 a. Utländska. 
 b. Svenska. 
 1: Kongl. Nummerlotteriet. 
 2: Penningalotterier. 
 a) Stockholm. 
 b) Landsorten. 
 3. Saklotterier. 
 a) Allmänna.  
                        [Af hvarjehanda slag, såsom  
                        Industri-, Konst-, Slöjd- 
                        Egendoms -, o.d. lotterier.] 
 b) Boklotterier. 
 3. Lotterisedlar. 
 4. Obligations-handel o. lotterier. 
           [Se ock Förv. Riksd., Riksgäldkon- 
            toret, Utlottningar af Obligationer.] 
 
Ekonomi 
Avdelningen ekonomi innehåller material som tar upp hushållets ekonomi. Indelningen 
av ekonomi börjar med lantbruk, djurskötsel, skogsskötsel för att sluta i den privata 
ekonomi med avdelningen bokföring som rör testamente och hyreskontrakt:  
 
1. Allmän 
2. Lantbruk 
3. Husdjursskötsel 
4. Skogs- och trädgårdsskötsel 
5. Jakt 
6. Fiske 
7. Kokkonst och matlagning 
8. Handel 
9. Bokföring 
10. Privatekonomi 
 
Den andra underavdelningen lantbruk definieras som jordbruk med binäringar och den 
består av sex avdelningar som är mer indelade. Först finns samlingsverk och tidskrifter, 
därefter trycksaker från föreningar och C. från möten och utställningar, för att åtföljas 
av läroverk och anstalter och slutligen med skrifter som avhandlar relevanta ämnen:  
 
A. Samlingar och tidskrifter 
B. Sällskap 
C. Lantbruksmöten och utställningar 
D. Lantbruksläroverk 
E. Kemiska stationer och frökontrollanstalter 
F. Afhandlingar   
 
För att illustrera hur systemet varierar när det gäller utformningen av olika avdelningar 
redovisar vi tre underavdelningar som är placerade bredvid varandra, vilka är 5. jakt,  
6. fiske och 7. kokkonst och matlagning. Jakt har en andra avdelning som är sällskap 
som består av två kategorier av föreningar. Underavdelningen fiske är endast indelad i 
”samlingar och tidskrifter” och avhandlingar. Kokkonst och matlagning innehåller en 
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definition inom klammer som meddelar att den omfattar; kokböcker, bakning, konditori, 
inläggning och förvaring av mat, bordsservering och trancherkonst. Kokkonst hör till 
ekonomi, eftersom betoningen ligger på hur det ska hushållas med resurserna. De här tre 
underavdelningarnas olika indelning åskådliggör att varje avdelning är anpassad efter 
det material som finns i samlingen inom det berörda ämnet. 
 
5. Jagt. 
 [med Djurfångst och Djurskydd.] 
 A. Samlingar och Tidskrifter. 
 B. Sällskap. 
    1) Jagtförbund, Skyttegillen. 
    2) Djurskyddsföreningar. 
 C. Afhandlingar. 
         ”Skadeinsekter”. 
6. Fiske. 
 A. Samlingar och Tidskrifter. 
 B. Afhandlingar. 
7. Kokkonst och Matlagning. 
    [=Kokböcker, Bakning, Konditori, Födo- 
     ämnens inläggning och förvaring, Bord- 
     servering, Trancherkonst, o.d.] 
 A. Samlingar och Tidskrifter. 
 B. Afhandlingar. 
            Kokböcker. 
 C. Matsedlar, Vinlistor. 
            [Restauranter - Se Hotell, å Komm. Anst.] 
 
På kokkonst och matlagning är den sista avdelningen matsedlar och vinlistor och under 
finns en hänvisning till kommunikationsanstalter, som vi redovisar på sidan 74 i vår 
uppsats. Det är där material som behandlar restauranger ska placeras.   
 
Teknologi  
Teknologi är en avdelning som har många likheter med avdelningen finansväsen, men 
finansväsen fokuserar på skötsel av företag och avdelningen teknologi koncentrerar sig 
på tillverkningsprocesser. Teknologi är indelad i följande fyra underavdelningar vars 
rubriker inte säger något om vilka sakområden som de behandlar: 
 
1. Tidskrifter 
2. Sällskap och möten 
3. Utställningar 
4. Afhandlingar 
 
Den andra underavdelningen består av fem olika kategorier av sällskap som är bergs-
mannaföreningar, boktryckeriföreningar, fabriks- och hantverksföreningar, ingenjörs-
föreningar och slutligen e. som är slöjdföreningar. Den tredje underavdelningen är 
utställningar och rymmer allmänna- och industriutställningar i utlandet och i Sverige :  
 
 Teknol.   
3.Utställningar (Allmänna och Industri.)                ”    Utställn. 
 a. Utländska.                                              +P.  
 b. Svenska.                                                 +P.  
 
Underavdelningen 4. avhandlingar består av böcker och broschyrer som rör särskilda 
tekniska ämnen. Den fjärde avdelningen är skriven på två sidor och signaturen Teknol. 
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(Br.) står överst på sidan 55 i systemet ovanför bergsbruk och metallurgi, men hör 
säkerligen till hela broschyrsamlingen. 
  Teknol. 
3.Utställningar (Allmänna och Industri.)                ”  Utställ. 
 a. Utländska.   +P. 
 b. Svenska. +P. 
4. Afhandlingar. 
 a. Böcker öfver 100 sidor. Alla slag. 
 b. Broschyrer. 

Teknologi, Allmän och Civil Ingeniör-         Teknol. Allm. 
     vetenskap.                                             P. 

       Belysning, Uppvärmning o. Ventilering.  P.   ”  Belysn.  
  [Gasverk - Se Bolag, Fabriks sid. 49.  
   och Förv. Kommunal, Städer, sid. 43.] 

       Bergsbruk och Metallurgi.                          P.  ”   Bergsbr. 
         [med Bergshandtering, Smides- 
             rapporter, o.d.] 
       Byggnadslära.                                            P.  ”    Byggn l. 
 Byggnadsmaterial.  P.  ”    Bygg. mat. 
 Eldsläckning. P.  ”    Eldsl. 
 Grafiska Konster.                                       P.  ”    Graf.                           
    Boktryckeri med Stilprof.                       P.  ”       Boktr. 
 Kemiska Tillverkningar.                            P.  ”     Kem. 
 Läderslöjd.                                                 P.  ”     Lädersl. 
 Maskiner, Redskap, Verktyg.                    P.  ”     Maskin. 
 Metallers Bearbetning.                               P.  ”     Metall. 
 Njutnings- och Näringsmedel.                   P.  ”     Njutn. o. När. med.  
 Pappersslöjd.                                              P.  ”     Pappersl. 
 Sten-, Glas- och Lerslöjd.                          P.  ”     Sten o. Glassl. 
       Väfnadsslöjd. P.  ”     Väfn. sl.  
 Slöjder-Öfriga.                                           P.  ”     Slöjd, öfr. 
 Träberedning.                                             P.  ”     Träberedn. 
 Vattenledning.                                            P.  ”     Vattenledn. 
 
Allmänna arbeten  
Allmänna arbeten är i systemet en liten avdelning, som finns på sidan 55 för den läsare 
som vill göra en jämförelse med originalet. För att förstå rubriceringen av avdelningen 
nämner vi att den hänger samman med ingenjörsverksamhet. Från början utbildades 
ingenjörer för militära ändamål, men 1844 infördes en utbildning för civila uppgifter. 
De blev ingenjörer för allmänna arbeten och fick titeln civilingenjörer.162 Avdelningen 
som rubriceras 5. militär ingenjörskonst återfinns på krigsväsen som vi redovisar på 
sidan 75 i uppsatsen. Avdelningen allmänna arbeten är delad i två underavdelningar: 
 
1. Allmänt och blandat 
    [=Skrifter över 100 sidor, alla slag.] 
2. Broschyrer 
 
Allmänna arbeten har i vårt tycke en egendomlig indelning, eftersom den första under-
avdelningen ”allmänt och blandat” enligt en definition består av skrifter över 100 sidor. 
Utifrån den uppgiften skulle den första underavdelningen kunna heta avhandlingar, men 
det gör den inte. Broschyrerna är vidare indelade i en uppräkning som i början saknar 
siffer- eller bokstavsindelning. Indelningen är inte heller alfabetisk och den börjar med 
vägar och broar för att sluta i det speciella arbetet som är sjösänkningar och rensning av 
strömmar. Broschyrer är indelade på följande sätt med högra kantens uppgifter: 
                                                 
162 Berner 1992, s. 462. 
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                                                                        Allm. arb.   
2: Broschyrer.                                                    ”   (Br.) 
 Vägar och Broar.                                     P.   ” Väg. o. Broar. 
 Hamnar.                                                   P.   ” Hamnar.  
 Sjösänkningar och Strömrensningar.       P.   ” Sjösänk. 
 a. I allmänhet.                                       P. 
 b. Särskilda Sjöar, elfvar o. strömmar. P. 
  [Jernvägsbyggnader - Se Teknologi,  
  Allm., och Kommunikations antalter;  
  Kanaler - Se Komm. Anstalter.] 
 
Kommunikationsanstalter 
Böcker och andra trycksaker som behandlar transport och samfärdsel är placerade på 
avdelningen kommunikationsanstalter. Den är uppdelad i fyra underavdelningar med 
avdelningen tidskrifter först och tre andra med rubriker som meddelar ämnesinriktning: 
 
1. Tidskrifter 
2. Allmänt och skjuts  
3. Järnvägar 
4. Vattenkommunikationer  
 
Vi lyfter fram den andra som är ”allmänt och skjuts” och på den avdelningen placeras 
skrifter om fordon som skjutsar, diligenser, ”omnibus och spårvägar”. Till de här 
fordonen knyts avdelningar som representerar det som finns utmed vägen, som till 
exempel gästgiverier och hotell. På kokkonst och matlagning på avdelning ekonomi 
finns en hänvisning till gästgiverier, hotell och restauranger, men det finns ingen 
hänvisning här till kokkonst och matlagning. Den andra avdelningen allmänt och skjuts 
ser ut så här tillsammans med 1. tidskrifter. 
1.Tidskrifter.  
   [Alla slag.] 
2. Allmänt och Skjuts. 
 Skjuts, Diligenser, Omnibus och  
       Spårvägar. 
 Gästgifveridagböcker, Förbudssedlar,  
       Gästgifverie r. 
 Hoteller och Restauranter. 
 
På underavdelningen järnvägar och den fjärde och sista vattenkommunikationer finns 
till exempel trycksaker i form av taxor, tidtabeller och turlistor. I flera fall är de vidare 
indelade som exempelvis i turlistorna för järnvägar som är uppdelade i allmänna, statens 
järnvägar och enskilda järnvägar. 
 
Sjöväsen  
Avdelningen sjöväsen är indelad i fyra underavdelningar som börjar med tidskrifter för 
att i den tredje avdelningen övergå i material som rör sakområden som redovisas i 
alfabetisk ordning så här: 
 
1. Tidskrifter 
2. Sällskap och möten 
3. Hjälpanstalter för sjömän  
4. Lots-, fyr- och bärgningsanstalter 
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Den andra underavdelningen innehåller olika kategorier av föreningsmaterial och är 
indelad i två avdelningar som är sjömanssällskap och rodd- och segelsällskap. Rodd- 
och segelsällskapen hör alltså inte till den tidigare redovisade avdelningen sport. 
Underavdelningen 2. sällskap och möten ser ut så här och ångbåtsföreningar är ÅB: 
 
2. Sällskap och Möten. 
 a. Sjömanna. 
     [=Skeppare Societeten, ÅB-föreningar, o.d.] 
 b. Rodd- o. Segelsällskap med Regattor. 
  
Krigsväsen 
Avdelningen är i systemet mycket omfattande och täcker fem sidor och i systemet från 
år 1887 är krigsväsen indelat i fem underavdelningar: 
 
I. I allmänhet 
II. Härorganisation och landförsvar  
III. Vapenlära 
IV. Särskilda vapenslag 
V. Sjökrigsväsen 
 
Underavdelningen II. härorganisation och landförsvar är delad i två avdelningar som är 
”i allmänhet och främmande länders” och den andra som är Sverige. (En till under-
avdelning omfattar skrifter om andra länders krigsväsen och det är sjökrigsväsen.) 
Avdelningen härorganisation och landförsvar för Sverige är indelad i sex avdelningar: 
 
1. I allmänhet 
2. Indelningsverket 
3. Milis och skarpskytteväsen 
4. Härens underhåll och transportväsen 
5. Härens tjänstgöring 
6. Härens krigsbildning  
 
Den fjärde avdelningen är härens underhåll och transportväsen som är grupperad i sex 
avdelningar som är; avlöning, boställen, inkvartering, beklädnad, proviantering och 
transporter. Vi har berättat vad ordet fouragering betyder på sidan 20 i vår uppsats. Vi 
visar de tre sista avdelningarna med portföljangivelse och signaturer i högra kanten: 
 
                                                                               Krigsväs. Härorg. Sv.      
                                                                               ”     Underhåll.                                                      
d. Beklädning, Mundering   
    och Remontering.  P.       ”       Beklädn.  
    Passevolans- och Remonterings- 
    direktioner och bolag.  P. 
     [Uniformer - Se Kult. hist., s. 24.] 
e. Proviantering och Fouragering. 
    Provianterings direktionernas  
    Kungörelser, m.m.  P.      ”      Proviant. 
f. Transportväsende, med  
    Tågordningar, Marcheroutes.  P.      ”      Transp. 
    [Se ock nedan. Träng och Inten- 
    dentur, s. 60.] 
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På underavdelningen IV. särskilda vapenslag finns sju avdelningar och generalstaben är 
placerat först och är den högsta militära operativa staben. I de särskilda vapenslagen 
ingår följande avdelningar som är i alfabetisk ordning, borträknat generalstaben: 
 
1. Generalstaben 
2. Artilleri 
3. Infanteri 
4. Kavalleri 
5. Militär ingenjörsvetenskap 
6. Topografi 
7. Träng och intendentur 
   
Eftersom krigsväsen är en avdelning som tar mycket plats i systemet väljer vi även att 
titta närmare på underavdelningen V. sjökrigsväsen. Den består av två avdelningar, där 
den första omfattar material som rör ”sjökrigsväsen i allmänhet och främmande länders” 
och den andra som är B. omfattar sjökrigsväsen i Sverige. Den svenska avdelningen på 
sjökrigsväsen är ytterligare indelad i fyra grupper som är följande: 
 
1. I allmänhet 
2. Flottans reglementen, instruktioner m.m. 
3. Flottans signalväsen 
4. Inventarier över förvaltning 
 
För att visa hur krigsväsen ser ut i sina minsta beståndsdelar visar vi även den andra 
avdelningen som omfattar reglementen och instruktioner till flottan. Den är indelad i tre 
avdelningar och indelningsprincipen är att reglementen kommer först och sist läro-
kurser. Signaturerna till höger stödjer den grupperingen: 
  
                                                          Sjökrigsväs  
                                                                              Sv  
2) Flottans Reglementen, In-                          ”     ”  Reglem. 
     struktioner, m.m.                                                                                               
   a: Förvaltnings- och Tjenst- 
            görnings- reglementen jemte  
            Kasernsordningar.                      +P. 
   b: Artilleri- och Exercis - regle - 
            menten, m.m.                               +P. 
       Instruktioner och Föreskrift- 
            er för Flottans befäl och 
            manskap.                                       P. 
        c: Lärokurser i olika ämnen  
            för Flottans befäl och  
            manskap.                                     +P.  ”    ”   Lärokurs. 
 
När det gäller krigsväsen är det viktigt att vara medveten om att krigsmaktens indelning 
och sammansättning förändrades långsamt under en period på nästan 500 år, nämligen 
1521-1901.163 Det är förmodligen det som gör att flera av avdelningarna är svåra att 
förstå för en modern människa, som exempelvis rubriken ”borgerskapets militär corps” 
som var en militär frivilligkår.  
 
 
                                                 
163 Artéus 1996, s. 3.   
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6.9 Matematik och natur 
 
I detta avsnitt redogör vi för avdelningarna krigsväsen, matematik, astronomi, 
naturvetenskap och  medicin.  
 
Matematik  
Matematik återfinns på nedersta delen av sidan 61 i systemet. Underavdelningarna 
utgörs av två publikationstyper och börjar med tidskrifterna som behandlar matematik 
mer övergripande, än avhandlingarna som kan vara mer specialiserade: 
 
1. Tidskrifter  
2. Afhandlingar  
 
Det som ingår i matematik definieras i en klammer där det står att avhandlingarna tar 
upp allmän matematik, algebra, aritmetik, geometri, geodesi och lantmäteri. Matematik 
omfattar även skrifter om mått, mål- och vikt och matematiska tabeller. Den ordningen 
finns i både filosofiska och bibliografiska systemen sedan antiken. 164 Om tidskrifterna 
räknas bort består matematik till största delen av en lista med olika kategorier av 
tabeller:  
                                                                    Matem. 
Landtmäteri o. Justering af mått, mål o. vigt.     P. 
Tabeller; Mynt-, Mått, Mål- o. Vigt-tabeller.     P.    ”   Tabeller. 
   ”   Ränte-tabeller. Vexeltabeller.                      P.   
   ”   För diverse praktiska ändamål.                   P. 
 
Astronomi 
Under rubriken astronomi finns en textrad som meddelar att till astronomi hör även 
astrologi och kronologi. Den första underavdelningen heter ”Allmänt. Afhandlingar” 
och den andra består av almanackor och kalendrar och inom klammer anges att de är 
ordnade efter Klemming och Eneströms verk Sveriges kalendariska litteratur som 
täcker perioden 1749 till 1878.165 Det är ett exempel på material som ska ordnas i 
kanonisk följd. Klemming var som vi tidigare skrivit om överbibliotekarie på Kungliga 
biblioteket. Astronomi ser i sin helhet ut på följande vis: 
 
Astronomi. 
      med Astrologi och Kronologi.  
1. Allmänt. Afhandlingar. 
2. Almanackor och Kalendariska skrifter. 
 [Ordnade efter Klemming och Eneström, Sve- 
         riges Kalendariska Litteratur.] 
 
I Diderots och d’Alemberts detaljerade schema över kunskap hör astrologi till den 
allmänna fysik och bildar tillsammans med astronomi och meteorologi en grupp inom 
fysiken. Nästa avdelning i systemet från 1887 är naturvetenskap och den fjärde 
avdelningen där heter kemi och alkemi. I Diderots och d’Alemberts schema hör alkemi 
samman med kemi. Alla de här ämnena hör i sin tur till förnuftsdelen, reason, i det 

                                                 
164 Hansson 1999, s. 187. 
165 Gustaf Eneström var matematiker och statistiker och gav ut tidskriften Bibliotheca Mathematica under 
åren 1887 till 1899. Ur: Eneström 1991, s. 503. 
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tredelade systemet som delas upp i områden som rör minnet, förnuftet och förmågan att 
föreställa sig, som till exempel musik.166 Se även not 72. 
 
Naturvetenskap  
Avdelningen naturvetenskap är delad i åtta underavdelningar som börjar med det 
övergripande för att fördjupa sig i växtriket i den sjätte underavdelningen botanik och  
i djurriket i zoologi. Avdelningen avslutas med anatomi och tillhörande rubriker:167  
 
1. Allmän 
2. Fysik och kemi, blandat 
3. Fysik jämte meteorologi 
4. Kemi och alkemi 
5. Geologi, mineralogi och paleontologi 
6. Botanik 
7. Zoologi 
8. Anatomi och fysiologi med vivisektion 
 
Den tredje underavdelningen rubriceras ”fysik jemte meteorologi” och är indelad så att 
meteorologi blir en avdelning under fysik. Underavdelning tre ser ut på följande vis: 
 
3. Fysik jemte Meteorologi. 
 Fysik, (Broschyrer)  
        ”    Instrument, Redskap, Maskiner. 
        ”    Meteorologi. 
 
Den underavdelning som är mest utbyggd är den femte som heter geologi, mineralogi 
och paleontologi. Den är uppdelad i två avdelningar och den andra omfattas i huvudsak 
av skrifter och blad som knyts till Sveriges geologiska undersökning som inrättades  
år 1858. Den sista underavdelningen är ”anatomi och fysiologi med vivisektion” och 
vivisektion är en äldre benämning på vetenskapliga experiment på levande djur. Här 
finns en uppmaning till användaren att även jämföra med jakt som hör till avdelningen 
ekonomi, eftersom jakt även omfattar djurfångst och djurskydd. Anatomi och fysiologi 
på naturvetenskap ser ut så här:     
                                                           Nat. vet. 
  8. Anatomi och Fysiologi  
        med Vivisektion.                                 + P.    Anat. 
       [Jfr. ock Djurskydd sid. 52.] 
 
Medicin 
Medicin är den mest problematiska avdelning i systemet när det gäller indelningen av 
underavdelningar. Vi har kommit fram till att det finns fyra underavdelningar och bort-
sett från den första 1. allmänt inleds underavdelningarna med rubriken allmänt eller i 
allmänhet, som vi menar är avdelningar som markerar att en ny underavdelning börjar. 
Medicin avslutas med veterinärväsen som behandlar djur. Medicin består av följande 
underavdelningar tillsammans med den första nivån av indelning som därpå följer:  
 
1. Allmänt 
    a. Samlingar och tidskrifter 

                                                 
166 Darnton 2001, s. 62-63. 
167 I 1933:års version av systemet är anatomi och fysiologi med vivisektion en helt självständig avdelning 
och den äldre samlingen är uppställd och redovisas i systemet i alfabetisk ordning.   
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    b. Sällskap och möten 
    c. Avhandlingar 
 
Hälso- och sjukvård 
 1. Allmän 
 2. Militär.  
 
Sjukvårdsanstalter 
     1. I allmänhet 
     2. Lasarett och kurhus 
  
Veterinärväsen 
    1. I allmänhet.  
    2. Veterinärvetenskap 
    3. Veterinärinrättningar 
 
Den första underavdelningen som är ”medicin allmänt” har en tredje avdelning som är 
avhandlingar som utgörs av broschyrer i en rad ämnen som är grupperade i allmän 
medicin, balneologi och hydroterapi och slutligen farmaci och apoteksväsen. 168 
Möjligtvis ingår toilettböcker i den grupperingen. Indelningen av broschyrerna är inte 
alfabetisk och möjligtvis går den från det allmänna till det specifika. I urklippet från 
systemet har vi tagit med portföljangivelse och signaturer i högra kanten som även 
innehåller tillägget för broschyr :     

                 Med.                                                                                                
c. Afhandlingar.     ”  Allm. 
 I. Böcker öfver 100 sidor. Alla slag. 
 II. Broschyrer. 
 Medicin, Allmän. P. ” (Br.) 
           [=Gynekologi, Kirurgi, Obstetrik,  
             Patologi, Psykiatri, Rättsmedi- 
             c in och Terapi.– Sjukgymnastik Se s. 23.] 
 ”   Kolera, Rödsot. P.  ” Kolera. 
 ”   Könsförhållanden [med Prostitution.]                    P.  ” Könsf. 
 ”  Puffar i Medicin. P.  ” Puffar. 
 Toilettböcker. P.  ” Toilettb. 
 Balneologi och Hydroterapi. P.  ”  Balneol.  
 ”   Bad- och Brunnar. P.  ”     ”  Bad o. Br. 
 Farmaci, och Apoteksväsende, Allmänt.                    P.   ”  Farm. 
 ”   Apotekspriskuranter.                                              P.   ”   ” Apot. prisk. 
           ”   Apotekstaxor. P.   ”   ”   ”     taxor. 
 
Den andra underavdelningen hälso- och sjukvård är uppdelad i två avdelningar och de 
är 1. allmän och 2. militär. På den allmänna finns exempelvis hälsovårdsnämndens 
skrifter om hygien och även hur kött ska hanteras. Vi visar hälso- och sjukvård 
tillsammans med den tredje underavdelningen som är sjukvårdsanstalter. Vi bifogar  
signaturerna som stödjer de övergripande avdelningarna i det här fallet:   
                                                                                    
  
 
                                                 
168 Ordet balneologi, är belagt första gången 1876 och är ett av den stora mängd ord som Johan Erik 
Rydqvist analyserat i sin språkteori och som återfinns i Ordbok över svenska språket med hans namn 
bifogat. Balneologi är läran om vattnets och klimatets fysiologiska verkan i terapeutiskt syfte.  
Ur: Balneologi 1903, s. B 180.     
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                                                                                   Med. (Br.) 
   Helso- och Sjukvård. 
 1. Allmän. [=Hygien, Dietetik,  
           Helsovårdsnämndens föreskrifter 
           (-Jfr. Förvaltn. Sv., Komm., Städer, s. 43-)  
      Trikin- o. Köttbesigtningsbyråar,  
            Likbränning, o.d.]                                                       P.  ”  Helso. o. Sjuk. 

2. Militär. Officielt tryck.                                                P.   ”        Milit. 
           ”   Afhandlingar.                                                          P. 
 Sjukvårdsanstalter.                                                              P.   ”   Sjukhus. 
 [=Lasaretter, Kurhus, Hospital, m.m.] 

1. I allmänhet.                                                                 P.   ”      ” 
 Sjukhusförhållanden och  
             blanketter.                                                                  P.   ”      ” 
        2. Lasaretter och Kurhus.                                                       ”   Lasarett. 
 a : Embetsberättelser.                                                 P. 
 ß: Särskilda. Ortalfab. ordnade.                                 P. 
             [Obs. Länslasaretten efter residens- 
                städernas namn  ; Allmänna  
                Barnbördshuset, Garnisonssjuk- 
                huset, Hemmet för Sjuksköterskor,  
                Sjukhemmet – Se Stockholm.] 
 
6.10 Svårplacerade ämnen 
 
I det sista kapitlet redogör vi för magi och Finland.  
 
Magi 
Avdelningen magi är den näst sista i systemet från 1887, eftersom vi inkluderat 
avdelningen Finland. Magi är indelad i tre underavdelningar:  
 
1. Allmän och blandad 
2. Frenologi, fysionomik och kiromanti 
3. Dröm- och spådomsväsen 
 
Den första underavdelningen utgörs av den allmänna och blandade magin och under 
rubriken finns en definition inom klammer som informerar om vad underavdelningen 
består av för ämnen. 169 Spökeri och trolldom är ditskrivet i efterhand med en annan 
penna, men de finns som uppslagsord i registret. I registret står det; spökeri – se magi, 
och uppslagsordet i registret är trolleri och inte trolldom. Det ser ut på följande vis: 
 
1. Allmän och Blandad. 
    [=Animal Magnetism, Bordsdans,  
     Spiritism, Spökeri och Trolldom.] 
 
Den andra underavdelningen saknar vidare indelning och alla tre orden i rubriken  
”frenologi, fysiognomik och kiromanti” har fått egna signaturer. Det är att jämföra med 
underavdelningen ”anatomi och fysiologi med vivisektion” på naturvetenskap som vi 
redovisat tidigare. Den avdelningen har en gemensam signatur, eftersom de samman-
länkas med hjälp av förbindelseorden; och, med, vilket är en skillnad. Den som tittar i  

                                                 
169 Sammankomster och samfund som sysslade med alkemi, andeskådning och animal magnetism har 
funnits sedan flera hundra år tillbaka i tiden, främst i högre samhällskretsar. Enligt Hansson 1999, s. 299. 
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bilaga 2 ser att magi är sist på sidan 64 och det kan vara så att det blivit ont om plats och 
att de tre har samlats på en och samma rad. Oavsett är frenologi placerad på magi.170   
 
            Magi. 
2. Frenologi, Fysiognomik och               ”   Freno. Fysiogn. 
    Kiromanti.                                           ”     Kirom. 
 
Den tredje underavdelningen är dröm- och spådomsväsen och den består av en lista  
som räknar upp ett antal kategorier som bland annat är drömtydaren, kastböcker, 
lyckans stjärna, pythia och sist spådomar. Under spådomar uppmanas användaren att 
jämföra med en annan avdelning som är teologi. Där finns även en hänvisning som 
meddelar att astrologi återfinns på astronomi:  
 
Spådomar. 
 [Jfr. Syner och Uppenbarelser, å Teol.,  
     Andl. Berättelser. sid. 8 ;  
     Astrologi - Se Astronomi, s. 62.] 
 
Uppmaningen att jämföra leder till avdelningen andliga berättelserna på teologi och där 
innehåller skrifterna endast syner och uppenbarelser som hör till kristendom. 
 
14. Andliga Berättelser. 
 A. I allmänhet. 

 [Med Syner och Uppenbarelser, 
   utom Svedenborgs.] 

 

                                                 
170 Frenologi återfinns på avdelningen magi och det är värt att fundera över varför frenologi är placerat 
här och inte på medicin eller på anatomi på avdelningen naturvetenskap. I systemet sammanförs frenologi 
med fysionomik och kiromantik. Kiromantik är konsten att utläsa ödet i handflatans mönster och 
fysionomik är konsten att utläsa begåvning och personlighet utifrån utseende. Frenologi beskrivs som en 
vetenskap eller en lära som handlade om att utläsa en människas karaktär utifrån skallens form. Hur 
bedömdes frenologi på 1800-talet? Svaret blir kluvet. På ett skandinaviskt naturforskarmöte år 1847 
kritiserade Anders Retzius läran. Retzius var professor i anatomi och fysiologi och hans mätningar av 
kranium blev grunden för rasindelningen i skallformer. Ur: Frängsmyr 1992, s. 18. Men Anders Retzius 
avfärdade inte helt läran, utan kritiserade endast en del forskares vetenskapliga metoder. Ur: Frängsmyr 
2000, vol. 2 s. 51. Vad som är intressant är att i Nordisk familjebok från 1882 står det efter en redogörelse 
av frenologi att ”Frenologien har naturligtvis haft en mängd vedersakare … ” och den viktigaste ansågs 
Anders Retzius vara. Uppgiften visar på att det inte fanns en samstämmig syn på frenologin och att 
artikelförfattaren, som själv var läkare i anatomi, framhöll att det fanns meningsmotståndare och att 
Retzius uppfattades som en sådan. Ur: Düben 1882, sp. 349. Vi har undersökt vilka skrifter som finns på 
frenologi i lappkatalogen mellan åren 1700 till 1887 och det är ett tiotal och på okatalogiserat tryck finns 
inget relevant. Fysionomik  och kiromantik är inte längre några avdelningar, vilket gör att det kan ha skett 
förändringar när de försvann som avdelningar. På frenologi idag finns bland annat två skrifter av John 
Caspar Lavater som är Blandade fysiognomiska reglor från 1807 och Fysionomiken från 1827. Från 1844 
är en skrift av Julis Minding med titeln Menniskans karakter, afhöljd i hjernans organ och den är efter 
bland annat Galls idéer. En skrift från 1875 har titeln Människokännaren, eller konsten att vid första 
anblicken ofelbart bedöma de personers karakter …  . En annan är från 1856 och handlar om fröken 
Lenormandes som beskrivs som världens största spåkvinna. En skrift från 1859 är en populär fram-
ställning av idéer från bland andra Lavater, Gall och Spurzheim som heter Vetenskapens och 
mysticismens vägar till bedömande af meniskans karakter och framtida öden. Det här illustrerar även  
att rubriceringen av systemets avdelningar åtminstone i en del fall baserade sig på ett litet antal skrifter.  
I systemet som hör till bibliografin Katalog öfver Finspongs bibliotek , som Bernhard Lundstedt 
utarbetade några år före systemet från 1887, hör frenologi till underavdelning nio som är anatomi och 
fysiologi på avdelningen naturvetenskap. Ur. Katalog. 1883. s. XXVII.  
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Finland 
Avdelningen Finland är ett system i miniatyr och ingår i den svenska samlingen, 
eftersom det mesta av materialet är skrivet på svenska. Finland som land var svenskt 
fram till 1809, men finns ändå med i systemet som var färdigställt år 1887. Även efter 
det att Finland blev självständigt författades det skrifter på svenska. Som en inledning 
till avdelningen Finland redovisas inom klammer vad som ingår i samlingen och den 
texten finns återgiven i högra spalten i bilaga 3. I texten hänvisas flera avdelningar 
vidare till systemets huvudavdelningar och de ingår alltså inte i avdelningen Finland. 
Några av de nedan uppräknade avdelningarna är inga egentliga avdelningar eftersom de 
endast består av hänvisningar till andra, som till exempel avdelning 8. kartor, sjökort.171  
 
1. Bibliografi 
2. Litteraturhistoria 
3. Sällskaps skrifter och samlingar 
4. Skön konst, teater, o.d. 
5. Historia 
6. Genealogi, och biografi 
7. Geografi 
8. Kartor, sjökort – Se sid. 30 
9. Utsikter – Se sid. 31 
10. Statistik 
11. Juridik 
12. Förvaltning 
13. Finansväsen 
14. Ekonomi      
15. Kommunikationer 
16. Svenska i Finland utgivna  
      Tidningar och tidskrifter - Se sid. 2 
17. Skrifter på finska språket 
 
Den sista underavdelningen består av skrifter på finska språket och är ett exempel på en 
kanonisk indelning: 
 
17. Skrifter på Finska Språket: 
      Ordnade efter i Vasenius, V., 
      Suomalainen Kirjallisnus, 1544-1877. 
      La Littérature Finnoise 1544-1877. 
      Helsingissä 1878. 
 
6.11 Generella tillämpningar 
 
På avdelningarna finns återkommande metoder av biblioteksteknisk natur som vi har 
valt att samla i kapitlet generella tillämpningar. Vi redovisar metoderna här på slutet i 
kapitel 6, eftersom läsaren vid det här laget har lärt känna avdelningarna. 
 
I systemet används begreppet fack i betydelsen av ett särskilt ämne eller en avdelning. 
Under den sista avdelningen på sällskap som är d. ”utländska sällskap i Sverige” finns 
en klamrad uppmaning som hänvisar sällskap med en särskild inriktning till den 

                                                 
171 Vi går inte igenom vilka underavdelningarna är, eftersom avdelningen är ett system i miniatyr och en 
rad avdelningar saknar vidare indelning.  
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avdelning som de ämnesmässigt hör till, alltså till rätt fack. Det ser ut på detta vis: 
 
II. Sällskap för nytta och nöje, ”Ordnar”. 
 [Kongl. Riddare-ordnarne - Se Ordenväs.] 
 1. Allmänna, Icke lokala. 
    [sf. Coldinu, Frimurare-, Good Templar,  
        Par Bricol, S.H.T, Svea Orden, W G,  
        Publicistklubben, o.d.] 
     2. Lokala. 
 a. Stockholm. 
 b. Landsorten. [Ortalfabetiskt ordn.] 
 c. Svenska i Utlandet. 
 d. Utländska i Sverige. 
      [Fack-sällskap - Se de särskilda fack,  
              till hvilka de höra.] 
 
Att begreppet fack betyder den faktiska avdelningen i systemet stämmer väl överens 
med regel som lyder ”Obundna böcker under 100 sidor kallas broschyrer, betecknas 
med signaturen (Br.) och samlas sist å hvarje fack i portföljer”. 172 
 
I systemet finns i de flesta fall en indelning med hjälp av siffror och bokstäver. De som 
saknar indelning med hjälp av siffror och bokstäver är avdelningarna heraldik samt 
ordensväsen och ordenshistoria. För att dela in i avdelningar används romerska och 
arabiska siffror och bokstäver som är både versala och gemena. Siffror- och bokstavs-
indelningen följs av punkt, kolon eller parentes och på avdelningen vitterhet finns 
versaler med streck under sig; A och B. När inte de sätten har räckt till har grekiska a 
och ß använts för den vidare indelningen. Bokstäver och siffror kombineras inom en 
avdelning och de används inte på ett konsekvent sätt. Det innebär att användaren måste 
bilda sig en uppfattning om hela avdelningen för att förstå indelningen. Ett exempel på 
finindelning finns på folklitteratur inom den svenska litteraturen. Folklitteratur är i sin 
tur uppdelad i fyra avdelningar som går från samlingsverk, sagor och legender, visor 
och ordspråk som är sist. Visor är indelade i A. världsliga visor och B. andliga visor 
som är vidare uppdelade i I: anonyma visor och II: visor med författarnamn. Båda 
kategorierna av visor, A. och B., är dessutom delade i a. allmänna visor och b. visor 
som rör särskilda ämnen. Dessa två avdelningar är vidare indelade i 1) flera visor och 2) 
enstaka visor och systemet skiljer på visor som saknar utsatt år som är a. och de visor 
som har år utsatt som är ß.  
 
3. Visor. 
 A. Verldsliga. 
 I: anonyma . 
  a. allmänna. 
 1) Flera. 
                        a. Utan år. 
    ß. Med utsatt år. 

[Kronol. ordnade; för hv. år 2,3,4,5 etc. 
visor ordnade tillsamman samt der- 
inom ortalfabetiskt.] 

 2) Enstaka. 
 a. Utan år. 
 ß. Med utsatt år. 
  b. Angående särskilda ämnen. 
 II. Med utsatt författarenamn. [alfab.] 

                                                 
172 Öfversigt 1885, s. 3-4. Uttryck används fortfarande och en vanlig fråga är: Har du tittat på fack?    
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 B. Andliga. 
 I: anonyma. 
                  a. allmänna 
       1) Flera. 
 a. Utan år. 
 ß. Med utsatt år. 
   [Kronol. ordande = Verdsl. Visor.] 
 2) Enstaka. 
 a. Utan år. 
 ß. Med utsatt år. 
 b. Angående särskilda ämnen. 
              II: Med utsatt författare namn -  
                     Se Vitt. Sv., Andl. Poesi! 
 
Det finns två avdelningar i systemet där indelningen med hjälp av siffror eller bokstäver 
inte stämmer och ett exempel på det finns på avdelningen bibliografi som vi redovisat 
på sidan 35 i uppsatsen. Det andra stället är på avdelningen förvaltning där två under-
avdelningar har fått siffran 8. Det är finansförvaltning och ecklesiastikförvaltning, som 
samtidigt visar på hur varierad stavningen är i systemet från 1887: 
 
7. Civil Förvaltning 
8. Finansförvaltning 
8. Ecklesiastik Förvaltning 
9. Riksdagens Förvaltning 
   
Ett klassifikationssystem reducerar komplexa relationer till mer förenklade förhållanden 
och en vanlig princip är att gå från det generella till det mer specifika.173 Johan Erik. 
Rydqvist redogjorde på 1830-talet för det som på biblioteket i Dresden kallades för det 
allmänna och det enskilda och som vi skrivit om på sidan 27.174 I systemet finns 
indelningssättet i form av avdelningarna ”allmänt” och ”i allmänhet” med den följande 
specialiseringen. Ett exempel på en sådan indelning finns på bibliografi där 
avhandlingar är uppdelade i allmänt och i Sverige.  
 
B. Afhandlingar. 
    1. Allmänt.  
        [=Vetenskapsbibliografi och främmande  
             länders.] 
      2. Sverige. 
 
På avdelningen sällskap finns ett exempel som visar hur avdelningen med rubriken  
”i allmänhet” fungerar. Sällskapen är indelade i tre kategorier som är i allmänhet, 
utländska och svenska sällskap. De allmänna sällskapen är av allmän karaktär eller 
rikstäckande och avdelningen lärda sällskap och akademier är ordnade på följande sätt:   
 
 I. Lärda sällskap och Akademier. 
 1. I allmänhet. 
 2. Utländska. [Finska – Se Finland.] 
 3. Svenska. 
 
Ett återkommande sätt att dela in materialet på i den svenska samlingen är att inleda 
med en avdelning som omfattar tidskrifter. Ett sådant exempel finns på avdelningen 

                                                 
173 Langridge 1992, s. 47. 
174 Rydqvist 1838, s. 88. 
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kommunikationsanstalter som består av fyra underavdelningar. Den första är tidskrifter 
som behandlar det aktuella ämnet, alltså kommunikationer, i sin helhet. Därefter följer 
tre underavdelningar vars rubriker är ämnesspecificerade.  
 
 
1. Tidskrifter 
2. Allmänt och skjuts 
3. Järnvägar 
4. Vattenkommunikationer 
 
En annan upprepad avdelning i systemet är rubriken ”afhandlingar” som markerar att 
det på platsen finns monografier i ämnet och i en del fall följer en vidare ämnesmässig 
indelning. Avhandlingar är inga moderna doktorsavhandlingar utan skrifter som 
avhandlar ett särskilt ämne. På skrivkonst finns underavdelningen stenografi och den 
delas in i tidskrifter, föreningar och avhandlingar. Den andra avdelningen som är 
föreningar rubriceras i de flesta fall som sällskap.  
 
2. Stenografi. 
 1. Tidskrifter. 
 2. Föreningar. 
 3. Afhandlingar. 
 
Som avslutning visar vi en början på arkeologi som innehåller flera av de ovan nämnda 
avdelningarna som inte anger ämnes- eller sakområdesinriktning. Här finns allmän, 
avhandlingar, tidskrifter och sällskap och dessutom material från kongresser. Till det 
kommer samlingar i betydelsen samlingsverk.  
 
Arkeologi. Arkeol. 
A. Allmän och Utländsk [med                        ”  Allm. 
              Klassisk Arkeologi.] 
       1. Arkeologiska Kongresser.           P.    ”   ”  Kongr. 
 2. Afhandlingar.                            +P.    ”   ” 
B. Nordisk.                                                    ”   Nord. 
 1. Allmän och blandad. 
 a. Tidskrifter och Samlingar.              ”    ”  Tidskr. 
 b. Sällskap och Möten.                       ”    ”   Sällsk. 
 Fornminnesföreningarnes 
              Förhandlingar och möten.        +P. 
 c. Afhandlingar.                           +P.  ”    ” 
 
I systemet finns förklaringar som i ett klassifikationssystem kallas för noter och en form 
av noter är de som redogör för vad en avdelning innehåller.175 De tecken som används 
för att ange en definition är klammer och ett likamedtecken, alltså [=…]. En avdelning 
med rubriken ”allmänt och blandad” säger inte mycket om vad som där ska placeras och 
därför behövs en definition. Följande exempel är hämtat från underavdelningen svensk 
juridik och noten finns på den fjärde avdelning som är allmän och blandad juridik: 
 
B. Svensk. 
 1. Folianter. 
 2. Tidskrifter. 
 3. Sällskap och Möten. 
 4. Allmän och blandad. 

                                                 
175 Benito 2001, s. 66. 
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          [=Civil, Kriminal-, Närings- o. Processrätt.] 
 
Ovanstående avdelningar är ytterligare ett exempel på vad som kan inleda en avdelning, 
nämligen folianter, tidskrifter och sällskap och möten. Sällskap och möten består av 
böcker och andra trycksaker som är resultatet av föreningsverksamhet eller samman-
komster.176 I det här exemplet är den allmänna och blandade avdelning inte placerad 
allra först, men före dem som beskriver ett specificerat ämne eller sakområde. 
 
En annan variant av not är den som meddelar att en avdelning inte finns separat i 
systemet, utan återfinns under en annan avdelning. Exempel på detta är hämtat från 
underavdelningen försäkringsanstalter på finansväsen. Under allmänna självhjälps-
föreningar finns en anmärkning inom klammer, [Med…], som talar om vilka föreningar 
som dessutom omfattas av avdelningen. I systemet är det arrangerat på följande sätt: 
 
B. Sjelfhjelpsföreningar, Sjuk-  
     och Begrafningskassor. 
 a. Allmänna Sjelfhjelpsföreningar. 
          [Med Obligationsföreningar och  
            Skyddssyskonförbund.] 
  
Det andra exemplet som gäller avdelningar som inkluderas i en annan avdelning har vi 
hämtat från underavdelningen husdjursskötsel på avdelningen ekonomi. Tre olika noter 
förekommer som fungerar som inkludering av en annan avdelning. Den första klamrade 
medanmärkning talar om att i husdjursskötsel ingår skrifter som även omfattar mejeri- 
stamholländeri- och stuteriverksamhet. Två andra noter finns på B. avhandlingar och det 
är på avdelningen hästen och på ladugården. I systemet ser det ur så här med portfölj-
anvisning och signaturer: 
                                                              Ekon. 
3. Husdjursskötsel.       ”  Husdj.sk 
   [med Mejeri-, Stamh olländeri-, och  
       Stuteriväsende.] 
 A. Samlingar och Tidskrifter.                   + P. ”    ” Saml. o. Tidskr. 
 B. Afhandlingar                                         + P. ”   ” 
 Hästen [med Stuterier.]                         P. ”   ” Häst. 
 Ladugården. [med Mejerihandtering.]  P. ”    ” Ladug. 
 Smådjuren.                                            P. ”    ” Smådj. 
 Silkesodlings sällskapet.                       P. ”    ” Silkesodl.  
 
I systemet finns hänvisningar som visar vidare till en annan avdelning, som är se- och 
jämförelsehänvisningar. Hänvisningen anger den rätta avdelningen i förkortad form, 
vilket är det som kallas för signatur. På underavdelningen ”utländsk historia” finns 
hänvisningar till andra avdelningar inom och utanför historia. Hänvisningar finns 
angivna inom klammer på amerikansk, grekisk, judisk och den tionde avdelningen som 
är ”rysk och polsk historia”. På avdelning judisk historia samt rysk och polsk historia 
hänvisas användaren vidare till två helt andra avdelningar som är teologi och Finland. 
De övriga hänvisningar pekar till andra avdelningar inom utländsk historia. Se även 
sidan 53 i vår uppsats där vi redovisar avdelningen historia. 
 
B. Utländsk. 
 1. Amerikansk. [Sv. A merikansk - Se nedan!] Hist. Amer. 
 2. Asiatisk och Afrikansk.   ”     As. o. Afr. 

                                                 
176 Detta blir i senare versioner av systemet tilläggsbeteckningar som står i en inledning, v ilka de 
vanligaste är möten, sällskap, tidskrift och samling. 1933 motsvaras de av bokstäverna x, y och z.  



 87 

 3. Dansk.  +P.     ”     Dan. 
 4. Engelsk.                                                                       ”     Eng. 
 5. Fransk.                                                               +P.    ”      Fr. 
 6. Grekisk. [Forn Grekisk - Se Hist. Gam.]                    ”      Grek. 
 7. Italiensk.                                                                      ”      Ital.  
 8. Judisk. [Se ock Teol. Bibelhist. o. Hist. Gam.]           ”     Jud. 
 9. Norsk.                                                                          ”      Norsk. 
 10. Rysk och Polsk [Finsk - Se Finland.]               +P.    ”      Ry.               
 11. Spansk och Portugisisk.                                             ”      Sp.                                 
 12. Turkisk.                                                                      ”      Turk. 
 13. Tysk, med Schweizisk, Österike -Ungerns  
          och Nederländernas historia.                            +P.    ”      Ty. 
 
När det gäller material som behandlar svenskamerikansk historia på avdelning 1. som vi 
visar ovan leder hänvisningen till följande underavdelning som är C. svensk historia. 
Där finns en avdelning som rubriceras ”svenskarnas historia i Amerika”: 
 
6. Svenskars i utlandet. 
 a. Forna Sverige.  
 b. Svenskarnas i Amerika. 
    [Se ock Kyrkohistoria, Svensk å s. 8. ] 
   
I systemet finns även uppmaningar som meddelar att användaren av systemet ska 
jämföra med en annan avdelning. På underavdelningen riksdagskrönikor och tidningar 
på riksdagshandlingar ombeds användaren att jämföra med ceremonier vid riksdagen på 
avdelningen kulturhistoria. Det sker på det här viset med hjälp av uttrycket; jämför ock.  
 
3. Riksdags-krönikor och tidningar. 
 [Jfr. ock ; Kult. hist. Cerem., Riksd. sid. 24.] 
 
I slutet av en indelning finns på flera ställen en möjlighet till expansion som består av 
förkortningen o.d., som betyder och dylikt, eller en liknande förkortning. Det fungerar 
som en signal om att materialet kan fortsätta att ordnas på ett liknande sätt. Ett exempel 
finns på försäkringsbolag på underavdelningen bolag som hör till finansväsen. Efter den 
sista avdelningen som är övriga försäkringsbolag finns förkortningen m.fl.d., som gör 
det möjlighet att hit placera mer material som rör bolag av liknande slag:  
 
5. Hästförsäkringsbolag. 
6. Öfriga.  
    [=Boskap-, Glas-, Gröda- 
     Hagels kadade-, Olycksfalls  
     m.fl.d. bolag.] 
 
En annan form av expansion återfinns på exempelvis underavdelningen svensk juridik 
och där inom på avdelningen rättegångshandlingar. Den sista och nionde avdelningen 
har rubriken ”övriga rättegångshandlingar” och inom klammer finns ett förtydligande 
som lyder; av varjehanda slag. Vad det beträffar själva indelningen av de nio avdelning-
arna börjar den med en avdelning för folioformat, för att övergå i en indelning som i åtta 
gör en specialisering som rör en särskild person, nämligen Carl August Grevesmöhlen. 
Han var ämbetsman och politisk skribent och var invecklad i flera pamflettstrider som 
rörde exempelvis mordet på Axel von Fersen 1810. År 1916 lansförvisades han och 
emigrerade till Norge. 
 
 
10. Rättegångshandlingar. 
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 1. Folio. A lla slag. [Kronol. ordnade] 
 2. Historiskt-politiska Mål. 
 [Riksens Ständers Kommissions- 
            domar- Se Politik, Sv. s. 32, 
            och Riksdagshandlingar s. 33.] 
 3. Riksrätter. 
 4. Religionsmål. 
 5. Tjenste-, Tur-, Befordringsmål. 
 6. Tryckfrihetsmål. 
 7. Yrkestvister. 
 8. Grevesmöhliana 1809-16. 
 [Med Grevesmöhlens öfriga strids- 
           skrifter.] 
 9. Öfriga, [a f hvarjehanda slag.] 
 
På en del ställen i systemet är avdelningarna indelade i format, vilket gäller för bland 
annat avdelningarna porträtt och kartor. På skön konst är den tredje underavdelningen 
planscher och de är i sin tur delade i samlingar av planscher och särskilda planscher.  
De särskilda planscherna är uppdelade i formaten folio, liggfolio och atlasfolio.  
 
                                                                             Sk. K. 
III. Planscher. 
 A. Samlingar. Plansverk.  Folio. Alla slag  +P  ” Pl.verk 
 B. Särskilda planscher.                 Ligg. Fol. P. 
        [Med smärre planschverk i Liggande  
         Atlas-Folio.] 
 
I systemet finns en mängd kategorier av trycksaker som till exempel cirkulär, diplom, 
matriklar, priskuranter, protokoll och stadgar. De kulörta bladen och det litografiska 
skräpet är målande rubriker som vi har fastnat för. Kulörta blad finns på avdelningen 
teologi och där inom på uppbyggelselitteratur. Vi visar listan med kristen uppbygglig 
litteratur och portföljangivelsen P hör till alla bladen eftersom de är klamrade, men en 
klammer saknas. 
   Teol. Uppbygg.             
Kulörta blad, fs. 

[Bilder från Missionsverlden.  
Blomsterhelsningar.  
Blomsterkort med bibelspråk.  
Bokmärken med do,  
Guds Under i Naturen och  
Vår Frälsares Benämningar.          P.      ” 

 
På avdelningen skön konst finns en tredje underavdelning som är planscher. Den fjärde 
avdelningen består av svenska litografier och träsnitt och där finns en avdelning som 
kallas för litografiskt skräp, i vilka även sällskapspel ingår.  
 
4. Svenska litografier och träsnitt Folkbilder. 
     ”  Litografiskt skräp [och       
         Sällskapsspel.] 
 
I systemet finns praktiska anvisningar om hur materialet ska sorteras inom en avdelning. 
Vanliga sätt att sortera skrifterna på i samlingen är att gruppera dem alfabetiskt efter 
orter, huvudord eller kronologiskt.177 Följande är exempel på hur böcker och andra 
trycksaker kan sorteras, enligt de anvisningar som finns efter en avdelning: 
                                                 
177 I katalogreglerna finns principer som styr vilket ord som ska vara uppslagsord i katalogen och blir i de 
flesta fall uppställningsord för volymen på hyllan. Reglerna trycktes första gången 1916.  
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- Alfabetiskt efter det beskrivna föremålet 
- Alfabetiskt efter författare 
- Alfabetiskt efter gravörens namn 
- Alfabetiskt efter huvudord 
- Alfabetiskt efter konstnärens namn 
- Alfabetiskt efter länens namn 
- Alfabetiskt efter länsresidensstädernas namn 
- Alfabetiskt efter ort 
- Alfabetiskt efter stiftens namn 
- Alfabetiskt efter titlarna 
- Enligt titelns första ord 
- Kronologiskt 
- Ordnat i nummerföljd 
 
Indelningsprinciperna går även att kombinera som till exempel i angivelsen; alfabetiskt 
efter stiftens namn och där inom alfabetiskt efter orten. De här principerna för indelning 
måste ha varit viktiga för dem som arbetade med att ordna upp den svenska samlingen. 
Systemets syfte var ju att underlätta vid framtagning av volymerna i samlingen. Det är 
också ett sätt att i systemet tala om att sorteringen är gjord på det här viset. De här 
principerna finns fortfarande kvar i samlingen idag på 2000-talet.  
 
När det gäller indelning i olika avdelningarna görs det i systemet i de flesta fall utan 
kommentar, vilket vi tagit upp på sidan 18 med hjälp av ett citat av Joacim Hansson. 
Materialet kan vara indelat i tidsintervaller, språk eller geografiskt, men det framgår 
endast av själva indelningen. Ett exempel på det är avdelning utländsk historia som vi 
redovisar i sin helhet på sidorna 86-87 i vår uppsats. För att återkoppla till den 
avdelningen och ytterligare problematisera hur den är utformad ska vi avslutningsvis ge 
exempel på boktitlar som hör till de två första rubrikerna. Avdelningarna heter i 
systemet: 1. Amerikansk och 2. Asiatisk och Afrikansk utländsk historia. Boktitlarna 
som finns i den svenska samlingen på avdelningen historia idag ger en inblick i 1800-
talets förhållande till Amerika, Asien och Afrika. Ett verk som gavs ut 1874-1880 heter 
Förenta staternas historia, utarbetad för den svenska befolkningen i Amerika av Johan 
Alfred Enander. Ett exempel på en bok om Afrika har titeln Coomassie och Magdala, 
skildring af två brittiska fälttåg i Ashantee-landet och Abyssinien, i Afrika. Den kom ut  
i två volymer och skrevs av Henry M. Stanley. Den bok som får lov att illustrera synen 
på Asien har rubriken Engelska Ostindien. Hindustans natur, folk, historia och seder 
och är från 1858. De här skrifterna var några av de som personalen på Kungliga 
biblioteket kom i kontakt med när de arbetade i den svenska samlingen på slutet av 
1800-talet. 
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7. Slutsatser  
 
Klassifikationssystemet gjorde det möjligt för personalen på Kungliga biblioteket att 
klassificera skrifterna i samlingen och de inkommande trycksakerna. Samtidigt är det en 
översikt över hur samlingen är uppställd, eftersom titeln är Öfversigt öfver svenska 
samlingens uppställning 1887. Systemet trycktes som en litografi i 50 exemplar och 
några exemplar användes av personalen i biblioteket.  
 
Systemet innehåller 56 huvudavdelningar och utöver dem finns specialsamlingar. Det 
saknas förord med anvisningar om hur systemet skulle användas och det finns inte 
heller några inledande kategorier som kan tillämpas på alla avdelningarna eller inom  
en avdelning. Avdelningar som måste upprepas meddelas alltså inte i en inledning, 
eftersom syftet med systemet var att det skulle fungera som en vägledning i samlingen. 
Vi ser klassifikationssystemet som en faktisk avbildning av hur uppställningen är, alltså 
som en karta. Ett nytt urklipp från systemet som visar på att det är en översikt över den 
svenska samlingens uppställning är avdelningen med noter för stränginstrument där två 
kategorier upprepas flera gånger, nämligen a. samlingar och ß. kompositioner. Det 
gäller även för uppgiften inom parentes om hur noterna ska sorteras. De två upprepade 
kategorierna finns första gången under c) teatermusik. 
 
3. Stränginstrumenter. 
 a. Viol.[Altviol, Violoncell] 
 b. Guitarr. 
 c. Harpa. 
 d. Pianoforte. 
 1). Med andra instrument. 
 2). 4 händer. 
 a ) Samlingar. 
 b) Sonater, etc. 
 c) Teatermusik. 
 a. Samlingar. 
 ß. Kompositörer. 
    (Anon., Sign. först.) 
 d) Dansmusik. 
 a. Samlingar. 
 ß. Kompositörer. 
    (Anon., Sign. först.) 
 e) Marscher. 
 3). 2 händer. 
 a) Samlingar. 
 b) Sonater. 
 a. Anon. och Signaturer.  
 ß. Kompositörer. 
 c) Teatermusik. 
 a. Samlingar. 
 ß. Kompositörer. 
 d) Dansmusik. 
 a. Samlingar. 
 ß. Kompositörer. 
    (Anon. o. Signaturer. först.) 
  e) Marscher. 
 4. Orgel. 
                      a . Samlingar. 
            ß. Kompositörer. 
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Vi har kommit fram till att avdelningarna i huvudsak kan delas in i två modeller, 
beroende på om de innehåller material som rör utlandet eller om avdelningen endast 
består av skrifter som behandlar Sverige. Exempel på avdelningar med utländskt 
material på svenska språket är bibliografi, kulturhistoria, biografi, litteratur och juridik. 
Avdelningar som enbart omfattar Sverige är bland annat förvaltning, riksdagshandlingar 
och finansväsen. Indelningen av avdelningarna historia och undervisning på den första 
nivån visar hur de två modellerna ser ut:   

 
Vad som är utmärkande för systemet är variationerna på hur avdelningarna är utar-
betade, vilket gör att de är svåra att jämföra med varandra. De måste studeras för sig, 
utifrån sina egna förutsättningar. Avdelningarna är i hög grad anpassade efter det 
material som finns på dem. Vårt sista exempel ur systemet är avdelningen särskilda 
biografier, eftersom den är en utmärkt illustration på hur systemet är anpassat efter 
beståndet. Vi tycker även att den arbetar på flera nivåer och vi har markerat tre tydliga. 
Dessutom visar exemplet hur portföljangivelsen och signaturerna fungerar. 
 
Biografi. _________________________________________________________1.  
B. Särskilda biografier.  
 a. Biografi, Svensk. Enskilda                       +P.   Biogr. Sv.___________2.  
    [Kongl. Personers biografier - Se Hist.] 
 b. Likpredikningar och Personalier. 
 1) Svensk Kongl. Personer.         P.     ”  Likpr. 
 2) Enskilda Svenska Män och Qvinnor.   P. 
 c. Minnestal och Parentationer. P.     ”  Minnest. 
 [Se ock Vitt. Sv. Verser och tal till o. öfver 
                      särskilda personer. s. 15.] 
 d. Polemik och Personligheter.  P.     ”  Polem. 
               [Vitter polemik - Se Vitt. Sv. s .15.] 
  e. Biografiskt Småtryck.  

1) Adresskort. ____________________________________________3.  
2) Vis itkort. 

 3) Förlofningskort. 
  4) Bjudningsbref till Bröllop,  
                    Barndop l. Fadderskap. 
 5) Begravningsbref, Dödsannonser 

                       samt Sorgebref. 
 6) Respass. 

 
Det finns avdelningar som saknar ytterligare indelning och som endast består av 
huvudavdelningens rubrik, som till exempel encyklopedi. Andra avdelningar som 
exempelvis sjökort är endast indelade i underavdelningar och en annan variant som  
litteraturhistoria är ett exempel på består av underavdelningar och en vidare indelning 
på fler nivåer. Slutligen finns en fjärde variant som avdelningen ekonomi är en 
illustration på, eftersom den i flera fall slutar i listor. Vi har gjort ett schema på de 56 
avdelningarna och hur de är konstruerade som vi visar på nästa sida:   

Undervisning: 
A. Tidskrifter 
B. Sällskap och möten 
C. Allmän 
D. Undervisningsanstalter 
E. Abnormes undervisning 
F. Allmän umgängesbildning 
G. Barnböcker 
 

Historia: 
A. Allmänt 
B. Utländsk 
C. Svensk 
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Vi vill poängtera att gränsdragningen mellan de avdelningar som vi har placerat i den 
högra spalten och de som placerats i mittenspalten är flytande, men tabellerna ger en 
bild av hur systemet är till sin karaktär. Vi har utgått från den definition av avdelningar 
och listor som vi tidigare presenterat. Det betyder att avdelningarna som räknas upp på 
teknologi som är utan nummer och siffror inte faller under kategorin listor. Vi har 
redovisat avdelningen på sidorna 72-73 och på sidorna 78-79 i uppsatsen finns en annan 
uppräkning på avdelningen medicin som vi inte heller betraktar som en lista. På handel 
på avdelningen ekonomi finns däremot en typisk lista som bland annat består av 
fakturor, pantsedlar och påstryck. Den övergripande bedömningen av systemet från 
1887 är att det är mycket fint indelat och består av en stor mängd avdelningar som i den 
mest specifika nivån knyts till särskilda publikationstyper som cirkulär och tidtabeller.  

Underavdelningar 

 Underavdelning 

Underavdelning 

Huvudavdelning 

   Avdelningar - listor 

Avdelningar 

Avdelningar 

Minnesstoder 
Ordensväsen och 
   ordenshistoria 
Sjökort 
Astronomi 

Litteraturhistoria 
Polygrafi 
Disputationer 
Kyrkohistoria 
Religionsvetenskap 
Språkvetenskap 
Skrivkonst 
Musik 
Ludi 
Porträtter 
Genealogi och 
   adelshistoria 
Heraldik 
Arkeologi 
Etnografi 
Geografi 
Resor 
Kartor 
Utsikter 
Statsvetenskap 
Riksdagshandlingar 
Juridik 
Politisk ekonomi 
Finansväsen 
Teknologi 
Allmänna arbeten 
Kommunikations-    
   anstalter 
Sjöväsen 
Matematik 
Medicin 
 

Bibliografi 
Sällskap 
Teologi 
Undervisning 
Litteratur 
Skön konst 
Teater 
Sport 
Kulturhistoria 
Historia 
Biografi 
Numismatik 
Statistik och 
   statskunskap  
Statsrätt  
Förvaltning 
Ekonomi 
Krigsväsen 
Naturvetenskap 
Magi 
Finland 

Encyklopedi 
Filosofi och 
  estetik 
Minneskonst 
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Eftersom systemet är en översikt över den svenska samlingen fokuserar det på material 
om Sverige och med svensk anknytning. Av den anledningen finns rubriker i systemet 
som ”Svenskars i utlandet” på avdelningen resor och ”Svenskars vid utländska 
universitet” på avdelningen disputationer. Ett reglemente från år 1863 gav Kungliga 
biblioteket i uppdrag att samla in svenskt material, men ända sedan kansliordningen från 
1661 har landets tryckerier varit skyldiga att leverera pliktexemplar.  
 
Vi menar att förutsättningen för att det finns en rubrik i systemet är att det existerar 
trycksaker i ämnet. Det beror på att system över den svenska samlingen är lokalt och 
bygger på en särskild samling. En avdelning i systemet har alltså en tydlig funktion, 
som är att placera in material systematiskt så att det kan återfinnas. Ett mycket exakt 
exempel på detta förfarande är rubriken Nordostpassagen på avdelningen resor som vi 
tidigare redovisat. Biblioteket erhöll nästan hundra stycken trycksaker om expeditionen 
och det resulterade i de här rubrikerna:  
 
”   Nordostpassagen.  
     1.) Fester.  2.) Tidningar.          
 
På systemets avdelningar finns olika bibliotekstekniska metoder i form av noter, som 
exempelvis hänvisningar och definitioner som talar om vad en avdelning innehåller. I 
många fall finns det uppgifter om hur skrifterna är ordnade inom en viss avdelning, som 
till exempel att skrifterna är sorterade alfabetiskt efter huvudord eller orter. Däremot är 
det så att den övergripande geografiska eller språkliga indelningen av en avdelning som 
språkvetenskap eller historia sker utan kommentar.   
 
Klassifikationssystemet är en översikt över samlingen i brist på en komplett katalog, 
vilket betyder att registret med omkring 1 500 uppslagsord fyllde en viktig funktion för 
personalen när de skulle hitta efterfrågat material. Exempelvis så leder uppslagsordet 
toilettböcker, som tar upp kläd- och skönhetsvård, användaren till avdelningen allmän 
medicin. Toilettböckerna finns i broschyrsamlingen och nya ska alltså placeras där. 
 
Vi har kopplat samman systemet med närliggande sammanhang och ett sådant var  
personalens arbete med den svenska samlingen efter flytten 1878. De som ingick i 
personalstyrkan var män med gedigna kunskaper och bokliga intressen. Längre tillbaka 
i tiden var Johan Erik Rydqvists reformarbete avgörande, eftersom det var under hans 
tid som trycksaker började att sorterades in i portföljer, som sedan blev bokstaven P i 
systemet. Det var dessutom så att han på 1830-talet reste till det välordnade biblioteket i 
Dresden, vilket gav besked om influenser från annat håll. Bernhard Lundstedt som 
utarbetade systemet skrev också i Nordisk familjebok om bibliotek och den tidens 
biblioteksvetenskap. I hans artiklar nämns inte några klassifikationssystem. 
 
Med stöd av Hans-Georg Gadamers existensfilosofiska synsätt har vi prövat hur det är 
att befinna sig i dialog med ett klassifikationssystem från 1887. Vi kan konstatera att det 
var inte endast vi som ställde frågor till systemet utan det formulerade nya frågor till oss 
och på så sätt har arbetet fortskridit. För oss fungerade hermeneutiken som en bro 
mellan oss som lever på 2000-talet och systemet från slutet av 1800-talet. Vår hand-
ledare Joacim Hansson anser också att hermeneutiken är lämplig att använda inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen, även om han använt den på ett annat sätt.178  

                                                 
178 Hansson, 2005, s. 102-112. 
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8. Diskussion 
 
Vi tycker att det finns vissa likheter mellan systemet från 1887 och SAB-systemets från 
1921, vilket i så fall inte är särskilt förvånande. Ordningen av huvudklasserna är i stora 
drag den samma och den härrör sannolikt från Francis Bacons systematik. Om vi skulle 
konstruera ett system skulle vi noga studera de som redan exis terade, särskilt i Sverige. 
Vad som är intressant är att ett lokalt system över en särskild samling i så fall har 
inverkan på ett universellt system. Ett sådant system ska vara anpassat till bibliotek med 
olika samlingar, vilket gör att det måste vara mer representativt.  
 
Anledningen till att vi ville skriva den här uppsatsen var att vi bland annat undrade 
varför en frikyrkorörelse som Pingströrelsen saknades som avdelning i den version av 
systemet som används idag. Baptismen och metodismen har egna rubriker i systemet, 
men skrifter som rör Pingströrelsen är placerat på avdelningen övriga sekter. En 
förklaring är ju att Pingströrelsen inte existerade som fristående rörelse när systemet 
tillkom. År 1913 uteslöts Filadelfiaförsamlingen i Stockholm ur Svenska 
Baptistsamfundet. Vi har dock undrat över varför inte Pingströrelsen blir en egen 
avdelning i senare versioner av systemet. Eftersom systemet var och har förblivit en 
översikt över en befintlig samling menar vi att en förklaring till varför utformningen av 
avdelningarna ser ut som de gör är därför att det inte har givits ut så mycket trycksaker 
av och om Pingströrelsen så att det har resulterat i en egen avdelning. En annan 
förklaring kan vara att ju större samlingen blir desto svårare blir det att laborera med 
systemets avdelningar. I systemet från 1887 finns inte heller Frälsningsarmén med, men 
redan 1882 predikade Hanna Ouchterlony på Ladugårds- landsteatern i Stockholm, alltså 
utanför Kungliga biblioteket. Det är vid den här tiden som Frälsningsarmén kommer till 
Sverige.179 Arméns introduktion i landet ligger förmodligen för tätt in på tiden då 
systemet var färdigt, men först i versionen från 1919 återfinns rörelsen som en egen 
avdelning.  
 
De frikyrkliga rörelserna har inte behandlats som sällskap i systemet, för i så fall hade 
inte något samfund blivit en egen avdelning. De politiska partierna har däremot sedan 
1887 behandlas som sällskap av systemet, vilket dessutom skapar en större flexibilitet. 
Avdelningen behöver inte revideras när nya partier bildas, utan kan samlas under 
avdelningen sällskap och blir därmed inte synliga i systemet. När vi ser på den version 
av systemet som används idag är mycket sig likt och den äldsta versionens avdelningar 
hänger kvar. Den struktur som gjordes i slutet av 1800-talet är den som det byggs vidare 
på och det beror förmodligen på att det är mycket arbete med att revidera eller helt 
omarbeta systemet. I dagens version släpar avdelningarna som kom till vid slutet av 
1800-talet med. De socialistiska partiernas trycksaker kunde under 1900-talet ha 
placerats på avdelningen politik i likhet med de andra partierna, men så har inte skett.    
 
Under vårt arbete med systemet har vi lärt känna det mycket väl och vi kan inte säga att 
systemet är utformat som det är beroende på en enda faktor. Vi vill inte heller framhålla 
en särskild påverkansfaktor och vår poäng är att systemet har blivit till i en komplex 
process. Varför avdelningarna ser ut som de gör kan det finnas olika orsaker till och 
samma förklaringsmodell kan förmodligen inte appliceras på alla avdelningar. Faktorer 
som vi i vår uppsats har kommit fram till och som vi kan tänka oss som kan ha påverkat 
hur systemet från 1887 ser ut är de här: 

                                                 
179 Bergsten 1992, s. 77. 
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Vad vi tycker är anmärkningsvärt är att ingen annan forskare än Francis L. Miksa lägger 
vikt vid klassifikationssystemens koppling till det material som de har till uppgift att 
klassificera, nämligen böcker och andra dokument. Vi menar att åtminstone ett lokalt 
system som det över den svenska samlingen från 1887 i huvudsak speglar det 
omgivande samhällets värderingar och normer genom de skrifter som finns i samlingen. 
Att vi ser det sambandet beror möjligtvis på att vi har arbetat som bokframtagare och 
har ovanligt goda kunskaper om vilka trycksaker som givits ut i Sverige under 500 år. 
Mellan systemet och samhället finns alltså bokutgivningen som också är en påverkans-
faktor att räkna med:  
 

 
 
Inom forskningen verkar det som att förklaringsmodellerna är på förhand givna, vilka är 
kunskapssystem och det rådande samhällets värderingar. Till det kommer en koppling 
till de äldre systemen, men att jämföra med den faktiska bokutgivningen i ett land tycks 
vara irrelevant. Derek Langridge understryker att klassificering på bibliotek är en 
sekundär verksamhet, eftersom ämnesinriktning redan finns i verken. Vi menar att vid 
1800-talets slut formulerades samhällsproblem som frågor, som till exempel arbetar- 
och nykterhetsfrågan. I samhället formulerades aldrig någon överklassfråga, i alla fall 
skrevs det inga skrifter som klart kunde knytas till en sådan. Resultatet av de aktuella 
samhällsfrågorna och värderingarna når systemet i form av de utgivna skrifterna.  

Systemet över den 
svenska samlingen 
1887 

Kunskapssystem  

Tidsanda och  
samhällets normer 

Kungliga bibliotekets 
personal 

Verksamhet vid  
andra bibliotek 

Klassifikationssystem på 
bibliotek och i bibliografier 

Utgivningen av böcker 
och andra trycksaker 

Bokutgivning 

Klassifikationssystem 

Det omgivande samhällets normer och värderingar 

Praktik och lokal- 
förhållanden 
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9. Sammanfattning  
 
Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att sprida kännedom om systemet från 
1887 på Kungliga biblioteket. Francis L. Miksa är den forskare som anser att det är 
viktigt att undersöka de äldre systemen, eftersom han menar att de ligger till grund för 
de moderna klassifikationssystemen. Vi tog Miksas ord på allvar och uppdraget var att  
redovisa hur systemet över den svenska samlingen är utformat. Det gjorde vi genom att 
svara på sex frågeställningar och på så sätt har vi förmedlat en representativ bild av de 
56 huvudavdelningarna. Med stöd av Hans-Georg Gadamers hermeneutik har vi även 
satt in systemet i olika sammanhang. En kontext var hur personalen under ledning av 
överbibliotekarie Klemming arbetade med att ordna samlingen efter flytten från flygeln 
på slottet i Stockholm. Vid den här tiden fanns: 
 
- en ny biblioteksbyggnad i Humlegården 
- trycksaker att inordna 
- samlingar med rötter från medeltiden 
- en början till en ny katalog 
- tjänstemän under ledning av en överbibliotekarie 
- låntagare 
 
Det som saknades förutom en komplett katalog var ett system för klassifikation och 
uppställning av den svenska samlingen. Det var Bernhard Lundstedt som utarbetade 
systemet som trycktes i 50 exemplar och tanken var att det skulle fungera som en 
vägledning för personalen i samlingen.  
 
Systemet är indelat i 56 huvudavdelningar och avdelningarna inom humaniora är 
placerade i början och de naturvetenskapliga i slutet av ordningen. Klassifikations-
systemet består av ungefär 2 500 avdelningar, på den tiden benämnda rubriker, och till 
själva systemet hör ett register som innehåller omkring 1 500 uppslagsord. Indelningen 
med hjälp av siffror och bokstäver har inte har skett på ett konsekvent sätt, som är en av 
de omständigheter som gör att uppställningen blir svåröverskådligt. Generella metoder 
används i systemet, som exempelvis noter som har funktionen att definiera en avdelning 
eller uppmana användaren att jämföra med en annan. Indelningen går från det generella 
till det mer specifika och i många fall inleds ordningen av kategorier som tidskrifter, 
sällskap, möten och avhandlingar. Det är vanligt att en avdelning börjar med allmänt 
eller i allmänhet och om så krävs en vidare indelning i en utländsk och en svensk 
avdelning. Kännetecknande för systemet är de listor som finns i slutet av en del 
avdelningar och som består av uppräkningar av specifika trycksaker. Utformningen av 
en avdelning är i hög grad anpassad efter det material som är placerat på den.  
 
Studien visar att systemet från 1887 inte är konstruerat i ett tomrum utan att det har 
anknytning till det sena 1800-talet. Undersökningen har också visat att Kungl. 
biblioteket hämtade influenser från det Kungl. biblioteket i Dresden.  
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Bilaga 1. 
 
De två uppslagen är något mindre än i originalet och det är Repro-fotoenheten vid Kungliga 
biblioteket som gjort de två digitala kopiorna. Sidan 44 är sista delen av underavdelningen tio 
som är kommunalförvaltning och avdelningen städer och köpingar med Stockholm från 4:. 
Sidan 45 är första halvan på den politiska ekonomin, med 2. arbetarefrågor i sin helhet.   
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Bilaga 2. 
 

Sidan 63 är sista delen av underavdelningen sjukvårdsanstalter och hela under-
avdelningen veterinärväsen på medicin. Därefter följer avdelningen magi. Sidan 65 
är den första halvan av avdelningen Finland, med inledning. 
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Bilaga 3.  

Huvudavdelningarna 1887 i jämförelse med SAB-systemet från 1921. Se sidorna 33-34. 

SAB-systemet år 1921 
Bok- och biblioteksväsen 
Skrifter av allmänt och blandat innehåll 
Religion 
Filosofi 
Uppfostran och undervisning 
Språkvetenskap 
Litteraturvetenskap 
Skönlitteratur 
Skön konst (med musik och teater) 
Arkeologi 
Historia 
Biografi (med genealogi) 
Antropologi och folkkunskap 
Geografi 
Samhälls - och rättsvetenskap (med 
nationalekonomi och statistik) 
Teknologi 
Ekonomi (med industri, handel och 
kommunikationer) 
Gymnastik, sport, lek och spel 
Krigsväsen 
Matematik 
Naturvetenskap 
Medicin         

Svenska samling 1887 
Bibliografi 
Litteraturhistoria 
Encyklopedi 
Polygrafi 
Disputationer 
Sällskap 
Teologi 
Kyrkohistoria 
Religionsvetenskap 
Filosofi och estetik 
Minneskonst 
Undervisning 
Språkvetenskap 
Litteratur 
Skön konst 
Skrivkonst 
Musik 
Teater 
Ludi 
Sport 
Kulturhis toria 
Historia 
Biografi  
Porträtt 
Minnesstoder 
Genealogi och adelshistoria 
Heraldik 
Ordensväsen och ordenshistoria  
Numismatik 
Arkeologi 
Etnografi 
Geografi 
Resor 
Kartor 
Sjökort 
Utsikter 
Statistik och statskunskap 
Statsvetenskap 
Statsrätt 
Riksdagshandlingar 
Juridik 
Förvaltning 
Politisk ekonomi 
Finansväsen 
Ekonomi 
Teknologi 
Allmänna arbeten  
Kommunikationsanstalter 
Sjöväsen 
Krigsväsen 
Matematik 
Astronomi 
Naturvetenskap 
Medicin 
Magi 
Finland 
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Bilaga 4 
Huvudavdelningarna 1887 i jämförelse med samlingen före år 1700. Se sidan 33. 

 

Svenska samling 1700- 
 
Bibliografi 
Litteraturhistoria 
Encyklopedi 
Polygrafi 
Disputationer 
Sällskap 
Teologi 
Kyrkohistoria 
Religionsvetenskap 
Filosofi och estetik 
Minneskonst 
Undervisning 
Språkvetenskap 
Litteratur 
Skön konst 
Skrivkonst 
Musik 
Teater 
Ludi 
Sport 
Kulturhistoria 
Historia 
Biografi  
Porträtter 
Minnesstoder 
Genealogi och adelshistoria 
Heraldik 
Ordensväsen och ordenshistoria  
Numismatik 
Arkeologi 
Etnografi 
Geografi 
Resor 
Kartor 
Sjökort 
Utsikter 
Statistik och statskunskap 
Statsvetenskap 
Statsrätt 
Riksdagshandlingar 
Juridik 
Förvaltning 
Politisk ekonomi 
Finansväsen 
Ekonomi 
Teknologi 
Allmänna arbeten  
Kommunikationsanstalter 
Sjöväsen 
Krigsväsen 
Astronomi 
Naturvetenskap 
Medicin 
Magi 
Finland 

Före år 1700   
 
Bibliografi  
Litteraturhistoria 
Encyklopedi 
Tidningar och tidskrifter 
Teologi 
Kyrkohistoria 
Filosofi och estetik 
Undervisning 
Språkvetenskap 
Litteratur 
Skön konst 
Kulturhistoria 
Historia 
Biografi och genealogi 
Heraldik 
Numismatik 
Arkeologi 
Geografi  
Resor 
Juridik 
Statsrätt 
Politik 
Ekonomi  
Teknologi 
Krigs- och statsvetenskap 
Matematik  
Astronomi 
Naturvetenskap, medicin 
 




